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TEHLiKE 
karşısında 

llizim k•naatiınizn, s-,_ 
~etler 1'irliği11in de daMı 
•zuıt müddet harl>e #!fİrci 
kalması ..., b.ıt:/e~ lı:a~l 
al11mı9acakt11. 

Ya.zan: Hl~yl:ı Oahlcl YALÇIN 

JRı.. il aziliğin bUtün dünya 
U ~ 1?n ne hakiki bir teh 

Beri inin 
tahribi 

Alman resmi tebliği t 
şehrin büyük zarar 
gördüğünü bitdiriyru: 

1 
lngiliz tayyare/eril 
Emden'ede şiddet-\ 
le taarruz etti /er 

. hke t~lnl ettiğinde ar
tık hıç k~ınscnin şüpheai kalma
dı ;>\:ncrıka ~ümbur reis muavi
~ı ırat eU~ğı bir nutukta nazi 
ideolo,.3mın lıir daba baş kal- .. Bertin, 10 (a.a.) - Dün gece 
;ııramıyacak $urette ezilmesi dtışman tayyareieri şınıali Al
ıızumıınu büyük bir vuzuh ve manya üzerinde uçmuşlardır. 

k1;1vvtt ile diınyaya ilan etti. Başlıca hücum Berliııe yapılmış 
Bırlcşık Amerika uevleU .· · tır. İnfilak ve v. angın bombala -ıca . ~ et 1nın 

r ve ıare kanununu kabul et- n meskCın mahallelerle şehrin 
mck sııretile dünya demokrasi- ortasında büyük lıas~ dar yap
lerıne hazırlaılığı yardım nazi nuştır. Bilhaeııa kı}'l'.DeUi resmi 
tcl.likcsine kar•ı uyıuııklığı binalarla, tarihi ve kültürel kıy 
btiyiik bir delilidir. n en meti haiz bınalar da, kiliseler 

. Yalnı>, itiraf etmek Jlı:ımdır de ve miireler de çok büyük 
k~, Avrupadaki tehlike gittikçe hasarlar kaydedilmiştir. Sivil 
~ral peyda ediyor. Bunun kökü halk arasındaki ölü ve yaralı 
nü ka>.ıyalıilmek için her şeyden miktan atılan lıonıba adedine 
evvel sah!l$tnı tahdit etmek nisbetle çok azdır. 

Zagrep 
düştü 

Si 

. . 

Yunan 
mukavemeti 

• 

,' {I;b-;b~ gtt;;k 
ıl isteyen ailelere .. . 

Orf i 1 dare Komutanlığının 
mühim bir tebliği 

Nakil işlerinin muntazam biı· şekil
de başarılması için ahnacak ted

birler ilAn edilecek 
Örfi ldaP6 Koa•~ 

1 P 
...... tt'bliq ~: 

S&yın v..tands.Şbnm&, 
1 - örfi idare altına. abn

mış olan mıntakada 1stanbul, 
Kırklareli, Edirne. Tekirdağ 
ve Çan..ıtkale vilayetleri muh 
terem halkından gerek §iınen 
diferle ve gerekse deniz yoli
le ve nüfus başına meccanen 
taşınacak 50 kilo eşyalarile 
birlikte meccanen Anadolu
ya geı;mek istiyenler haklnn
da hükilmetiınizin karan vill 
yetJeri tarafından gazetelerle 
veya münasip vaıutaiarlıı. ilan 
edilmektedir. 

bt.a':ı mıntaka!arda nazi hareke'. Küçük dkşınan hava teşek -
ını d•ırdıırup hapseylemek, ~n- kiılleıi Emden ve Bremenle gi- v l t 
d~u .. sonra tehlikenin üzerine mali Alrnanyada di"er şehirle- 1. ugos ll1J aygare-
yıınıy~rek nihai darbeyi indir- ri bombardıman etml;ıerwr. Son leri Alman ordu
mek lazımdır. Nazi istilRsı ne iki gece zarfında hava müdafa
kadar rlar bir saha icinde kalır- ası bakımaxlan pek bü3iik mu- suna büyük zarar
a:ı Alman ordularına. g:ılebe ih- vaffakiyeUcr elde edilmi:;tir. Ge 
tımali de o kadar çoğalır. Mu- ce avcı tayyareleri deniz topçu lar Veriyor 
har!'lı~. ~lnum ~efleri'lin hül- su ve tayynre dafi ba. tarya- Nevyork, 10 (a.a.) - Nev -
ya ve il?'•t ottikleri gibi Avrupa lan dün gece 16 ve evnll;i gece york Times gazetesinin bildirdi
kıtası ılc Amerika kıtası ara- 7 dü~man tayyaresi düşürmüş- gıne·· gore-, Yuı?OSla.v Jutaları •-
sında bir harp şeklini 1 !erdir. Akuıd:ın dönen bir Al - kOOra ~u garp istik~ 

Dün Yananhlar 
Almanlann bütün 
teşebbüslerini aka

mete uğrattılar 
Atina, 10 ( ıı..a.) - Atina rad

yosu. dün akşamki neşriyatında 
demiştir ki: 

2- İşbu naltil işlerini mun 
tua.m bir şekilde başarabil -
melı: için alınacak tedb:rıer 
de ayni ııuretle ilAn edilecek
tir. 

8 - Matlup intizam ve in
zibatı temin zımnında muh -
terem halkunızın işbu ilanlar· 
da bildirilecek esaslara tama
men riayet etmelerini bilhas
aa rica. ederim. 

örfi İdare Komutanı 
~orgeneral 

,, 
Örfi idan> Komnl.:ıııı Ali Kul< 

Artunkal 

DttD yapılan mü~tlar 

Dün İstanbul vilayetinin 
beyannamesi üzerine, viliye-
tin muhtelif kazalarına be· 

(Sonu sayfa eı sUtr.ın • deı 
lariht 1 . t a ırsa, ··'--be e ~ı . o uz 9(.ne, yüz sene man mu.ınu., tayyıı.resi iııgBI tinde Drin nehri boyunca ve Oh-
harplerın ın son bir misaline ~a- altındaki arazi üzerinde bir düş- ri gölü civannıla Debt'a ile Stru-
hıt olmak felaketi vardır man muharebe ta.yyaresini dü- gıı.ya doğru ilerletmektedir. 
~evyorktan gelen bır ~lgraf <S-u uyfa 5 ..ıtun 7 ~•l M~kiır ga::cte, Alınanların 
haki~.,ı~yo istaayon1arının bu ------------- Yugoslavları Novı-1 gi.malin-

... a çok ıyı idrik ettiklerini Bı· r 1· ngı· liz deki mewilerinden eökemedik _ 
~~~:~r .. ~u iki radyo istaa- lenni bildirmektedir. 

crı"an kıtalannın ya- Demieyo1u Jılünakalita T .ı 

tnda YugoRlnvlann yanı başın- denizaltısının edildi 
B ~~rp .edeceklerini söylemiş. Belgnıd, 10 (a.a.} - Belgr&t 

u .r m~Jde.:lir ki '>ize Ameri
kad~ hakıkatin ytirfuneğe "-'·- IDUVaffakı•yetı• la !jİmalde Noviaal ve cenupta. 
lııdıgını ısbat eder. - Meladenova.tz ~ deft1lr -

. Ccrcy~n etmekte olan harb!n ~:!..t;.·n•itı yeniden u.ı. 
bır makıne ~arbi olduğu, f.sru- Ad• A halyaa nııımi ~ 
pa devlcUcnııin in.sana dr·l!il IS• baba civa· R<ma, 10 (a.a.) _ ttalya.n 
°:':aızcm~ye muhta.ç buhındnğu rında İtalyan orduları umıımı karagahuun 
soylencli. Mr. Roosevelt tarihte 307 nwnaralı resmi tebliği: 
~ya:::ı.k bir teşbih ile, yan- esirleıi toplanıyor _____ <s_._"_"_._ •• _,_._5_ ... _· ı_u_n_2_u_ı 
gın boıtumundan bahsetti ve 
hortumun parasını cifuıiinmedm Londra, 10 la.a.) -Amirallık 
bunu komşub'Urıa vermek 1. dairesinin U>'ıliği: 

ı uzu-"!" munu an attı. I<"ıı.kat Avnıpada m.errezı Akdenizde dcnizaltı-
ve Afrikaıla harp veka . . . . lar11nızdan birisi ağır surotte 
ki• f ı yıının ın- .,,.,.,,., akli · U · 

.,.a ı ~.n a~yor ki yalnız hor- J~ n ye ve ıaşe gcıu eıın-

Macarların 
cevabı 

tun1 k'ı. ı degihlir .• onu kııJl den mürekkep olarak cenuba 
~aazkl· a~,amızahn da hirliktc ı;el;:~; doğru seyre<kn bir gemi kafile-

cekt~ı·r.•ır met adtledilemiye- Bine muvaffakiycUe tetevvüç e- Ulu& gazetesinde 
den bir hücum yapmı~ur. Takri-

Bugiinüu vazifesi Alın ben 12 bin tonilatoluk bU· gemi- çıkan bir gazı Jıalı-
nın ate~c ve kana hoğdu _any~r: ye iki torpil isabet etmiştir. Tak h , b . .,.,, 
lcrın "·lıa-.nı d~raıtmaı. gu YAı riben altı bin tonilatoluk diğer ınaa ır ır.ıacar 
ınan ist'l~ Ye - (Sonu ıayfa ~ si.ıtun 3 de) 

. . 1 asının öniine •••lmaz -------------:.....1 il a z e t e s in in . 
bır Aed ~ekmektir Am~-'...,.k . . 
yalnı k. . ~· a u;ın J kt k• Üt / ılı . z mu ıne ve levazım yar- ra a ı m a eası 
im~~le bu tehlikeyi İ.7.ale etmek Buda.peşte, 10 (a.a.) _ Macaı-
Am~~~ pek zayıf görUnüyor. hadiseler ajansı bildiriyor: 
iştirnk ~~ın lılm manMile harbe Pester Lloyd, lılacariatanm 
k m~sı ve A•JTIIpaya as- Yugoslavya ile aralarında mev-

llareııal 06rbı& 

Makedonyaya 
AlmanJar istiklal 
vereceklermiş 

Mareşal Göring 
komitacılara 

bunu vadetmiş 

Ankara Radyo Guete.i 

• 

verilen malümata göre M.a -
l<edonya komitecileri Alman baş 
~ muavini Mareşal Göringe 
müracaat ederek Almanyanın 
Makedonyaya istiklil vermesini 
istElnişler, Yare~ Gôrin de bu 
mı kabul ettiğini ve M• kecloo
ya zaptettikten ııonııı. Alman -
yanın mtlstakil bir Makedonya 
vücude getireC"ğiııi videtmip. 

Büyük Millet 
Meclisinde 

kcurk yotll~~., lihumu tabak - cut d ti k ahedesin bo 

ed 
eAmı•tir. Bu lilmmu ifa"- Başvekil lrak'ın taahhü- os 

11 
mu i Z<lu-ı en m k "" ğu hakkında Ulu;; ı;.uetesınoo çı Devlet Demiryolları 

lel•Ptl . u-ı nn .tady~lannı ll'~m dalına sadık kalacağını kan yazıyı ı;iddetle reddet.ıneJ<- tekaüt kanunu hak-
bi ı .cn'!e ve ınsanıyete ciddi bı'ldı'rdı' tcdir. 1 

r .11z. met ifa etmi~I-->'--. kındaki ayiha n ., """"" Gazete, Macariııtaı.ın bu mu-
. ızıı~_kanaatiınzce, Sovyet- Ba~ad, 10 (a.a.) -Ofi ajan- ahedeyi üçlü paktın bir azası 0 _ Ankara 10 (Hususi) - Yarın 

~~ btırlt~be~ının de daha u7.11n müd sı bildiriyor: lsrak akdcttiğini ve Yu,,.oslavya mecliste Devlet Demiryoilan t&-
t ıar sc~irci kalınası v .. B. RE<Jhl AJi Geylani, yüksek ile imza -";1- m·"·'"edenin Al- kaüt sıuıdıgı" kanununa. bazı mad 

b~kk,.,..~.: k b. 6 tbel 6 b ı 2 ""'"·~ .,...... öy:~ ),ir 1 a :1 o!anııyacaktır. nı · ı su ay &. sıvH,len mü manyaya karşı bir lılok te~kil et deler ilavesi 18.yiha.sı kanuşula-
k 

1 
.. )'angın karsısmdayız rekl-ep bir y'1ksek müdafaa kon- mek maköadını lı,Uhdıı.f etmedi- eaktır. Bu 19.yihaya göre san -

r~ 1ıe~. l1~rlü tercddüdİi bir tara- seyi t~kil etmı.otir. İngilzlerle ğfai, bil:ikis M:ı.caristarun Yugos dıktaki pa.ralann haciz" edil.me-
'11 a ..trak el b ı··· ara.-u çok iyı· olmı B o~·d ··tek 't ııön,r · ır ı~ıe bunu . . yan · ·"'"'' lavyayı üçlü paktın siyasi mef mesi ve mu aı maaşlarının 

dli. urınek icap edivor Bütün ~ının 1941.bı<layc.tinde lıaı;ve - h. unıuua y·"'''lınna>!a çslıotı- üç aylıgının" peşJı verilmesi te-
Yu;:;o~lav mil7cen ~unan ve eıı anunusanı sonunda gını tebarüz ettirmektedir. Dost min edilecektir. nya gau,t ı · · · \ kil ık k · ..........., ~ ~ · 

r.ıa ,hklarına h tlerının kahra _ kral Gazinin karı\eşi Pnltanat luk muahedesi imza edilıJiği za- ------=:-:=-----
d . . 1 ayranhklarını bil naihi Abdulalh tarafından d<?v- ı:ruın söylenen nutu'·'·-'- her HAR p 
ırıyrır ar. Hak·k t ri1dı~ hatırlardadır. O zaman ........,,,... ..,__ __.,, 

m:lk·linin b"" 'ıta Pn Yunan AJ. + iki devletin Je ruJıvcre k?rşı r ~ 
hR1k dtiği hfi-;.'ıı;:ı~ haydaııberi ;:'in. yerine L'lı.';tizlerle a ası dostluk siyasetine iştJ-.ık ettik-
hürnıAUe ve hay~~lı er ~an ço. ~yı olan Ta,'uı Pa'a gMiril - !eri ııöylt:nnıişti•. Yue;o~lavya VAZiYETI 
larJcı dc!aşaeaktır yltla agız _ mıştir. Yeni hükümet darbesin- Stoyadinoviçten itibaren bu si-
111 

1 
, 

1 
; 1tgoslavla- de_., sonra Ra.~id Ali tekrar ikti- y.o.seti laklp etmiş ve nihayet 

ı "a ıeş ııır 8:" anev; kahra- dar mevkiini eline alımştlr. Rn- bu siyaset Yu .. oslavyanın üelü 
mı ık! rını gasterıneı..- şid Alinin te11kil Atti"' 1 .. b' · ' Alman taarruzu 
sur t · kl · n"' ku- • · ' gı "'" ıneııı:ı pakla iltihal:ile neticelenmiştir. 
l<'a'ı~•r.ııyeıt' ':1 ~ıı~"kkakur. p,ırlanı~todan rl"rhal yeni bir 27 mart hiikiıı.ıet d.ı•be«ilp mib " YAZAN: r 
m k vnA~~ınn n~tmı <i1trtlıır- naıb tayının ve hr niyabet mcc- ver devldk>rılc muslihane iş bir- Ernelcli Gene,./ 
su ... uı tl nyayı Jtta.nn:ık hu~I (Scnu ıwyfa ~ &i.ıtun 4 de) (?:iıonu &:a.yfJı b aUtun_:~C:..:!._ 1 KeılıBI Koçer 
1 

~ ' . ." yalnız bu kahramanl·k -'~-~-----~;:;;;;;,.;~;..;;.;.;:;,;;: __ 
b~n~·tı~enmck .tiraz fazııı. n;k: cek ba~ka Jevletlcr el h'"abil·r. zır!ıkların iknıal cdilmt;siııi bt•k- • • 

.n ı < o ur. Çclıl: ve makine ita ler. Harbın ta ba,ıl-n"IF" 'U:ı bu leınek Anı~nk:ı ve Rusya ıçin Bütün kanaatler, Alman or-
şımncl:ı çıpl~k . ınaan gö;'isii ii~ sütunlarda bütün ·ı,u ,7 , hfüraf pek ''"'kul bh hesap zannC'dil _ dusunun büyük bir sıkl~t 
muk~~eınetı nıhayct kınlmağa ları11 ittiıak ümcl~. ı \<. c:':işle - m~."eliJ.ir. Çünkü, bugün el bir- merkezile yığınağını Sofya 
m:ıh ntl'ıdur. 1 rek harevetc ge,mcit'ı i lu.:u- ligıy!e ve kıs•.ıcn natamam ha-ı cenup ınıntakasında yapma -

. A~e.ı !ka ve S~vyet Rusya gi- :'undan bahr.etmıştik. Unlar bu zırlıklarla yapı!:ıcak bir hare-, sında toplıı.nıyor, Yugoslav or
bı .. bı /İlı.: de\•lctıcr için harbe t u kavrıyama<lılar. Yalıut koriı:- k<:~ yarın f:rsat geçtikten sonra· r ~usunun da,. müttefiklerile ve 
mudalıale zamanı gehni~ir. Bu 81ıılar ".." ~~zasıııı çektiler. Şimdi mükemmel hazırlıklarla giriı;i- cihanla irtıbatını temin edebıl
d..'Vlcller ne kııt!ar büyük ve kuv 1'8.k büyilk devletlere ve hıita ı lecek müoatlr;leJen çok daha mek için, memleket cenubun
l'etli olurlnrım )lsunlv sı• ı1arı-ı a~~~. kalabilmiş küçüklere fazla mihınıir olabilir. Çünkü, da büyük ordular bulundura
~Yalr .z h J.ıı ına bek'i)'L'Cck-j ~~~'" Onlar da. bugün bir - şimdi başka arkadar.lar da var- cağına. inanılıyordu. 
ek :Yerde gayretle."111: bugfuı _ mtını k V~hıırekdı> gE'ÇJLek fır-ı dır. Müştuck tehlike karşısın - Yunan ordusunun, Trakya 

·r. birleştirerek ha ..,.Jı:ete ge-1 baş! ay erlerse yann ~ [ da parola ya hız ~u olabilir: smırlıı.nnı müdafaa etmek ü-
Çler\enıc kendilerine ıltihal- ~~ tı·-}"ı.na çarpışmak mecbuny&- Oeırlııı.1 ve müst•m·.l: haff'.ket! (lonu .. yf. ı oütuft 1 d•l 

· ~~- ""e alacaklardır. Ilütün ha- , • IIU«>Yin. Cahid YALÇIN 

Bir Yugosla.v ricatı ve Make
donya ve Trakyıı.daki Yunan 
Jnrnoetı.erinin muvasalltıarnıın 

(&onu uyfa 6 .Otun e ti•) 

A.. R . .Artımml 

Yeni Tic_aret V ~kili \ 
Dün Şehrimize·· gelen Mümtaz Öknıenin 

Gazetpmize beyanatı 

icra Vekilleri 
toplantısı 

Ankara, 10 (a.a.) - lcra Ve
killeri heyeti bugün saat 1fi rl& 
Başvekalette Basvekıl Doktor 
Refik Saydamın riyaseti altında 
hıı.ftalık toplantısını yapını~ ve 
ı~namcsine dahil mescJ<·ıt ri 
tetkik etmiştir. 
~-~ 

--------

'llc:J:I ıt Odasııu!ft l'icuet V cldl'iniD riyasetinde dün ya.pı4aa 
toplantı 

( Yazısı 2 inci sahifemizde ) 

SABAHTAN SABAHA 

Temizlik Kontrolü 

L 
ırr-1 il ı 1 

• 

- Bu ,e kirn çıu-şaf böJlı T 
- Aman bcyofocdi, iki aydır belki kırk nıii5teri bu çarşaf-

ta Jattı; lıi(:t.iri ~~·et etmedi. 
Eıninönünde memurlar Sirke-/ olunca nıcıımrların bu sel-sen o

clnin sek;;en otclin-Oen on be~i- telden ~ruı kar~,.ı müsamaha 
ni kapatmışlar. Sebebi, temizlik (ôonuc ıayfo 4 oUtun 4 dol 

( Gelmiyecek) çile re 
şamar 

Yazan : i.ka Gün10z 
-----~-~- -

lnsanlar yaradıltşlarınd~ te
miz ve saftırlar. Fesatlıl< ve her· 
batlık arızidir, .onradan gelir. 
lnAAUlar, Ronradan ~dindikkrl 
biilün kötülliklere rağıne.ı o 
saflıklarını mulıafn:ıa eclerkr • 
Bu yüzden de beladan belaya 
yuvarlanıp giderle.-. 

lnsanlar yar-atıldı klaı ı ilk 
gündenberi ilk defa 0lnrak en 
biiyük saflıklarını şu son yıllar· 
da göstermi~lerdir. Bıı saflıktan 
en çok istifade edenler de l gd
miyecekçiler) dir. 

Bugün dökülen kanların, mah.. 
volan isliklitl1erin hesabını. bır 
gün ve muhakkak, o (gelmiye
cekçiler) verıneğe mecbur edıl· 
melidir. 

Oslo'daki, Varşovadaki, lfo· 
penhagdaki ve tnldiğimiz . lı<>
ğazlanan yerlerdeki ( gelmıyc
•.ekçiler) hep bir ağlZ!lan hay• 
kırdılar ve mantıkların en ton• 
turaklıla•"nı t<!!.yıp döktüler 

- Biz bitr,rafız. Bize gelmci<
ten ne faydası var? Bize gdmi-
yecek, g~lmiyccek... . 

Harp ordularında setır ta:;r • 
rnzları, perde hat•arı, fja•ırtF'_:t
ca mancvr~lar ne ise ( f{Clm iye· 
cekçilcr) L1 (t;elmiyecek) P'''" 
pagand:ı.Jarı ci:ı odur. 
Şu harp kıt:ısının iı:incle lnıı· 

gi milletin ferdi olursa ol~ıı·~· 
karşısındakinin hüviyetini b"!'
renr11~k isterse. sözlerine kulak 
versin. Eğ·er .sözlerinde nı~~tıkt.1, 
muhakemeli, delilli, melıll~ bıı: 
tarzıln (gelmiyecek) . ke!ır.esı 
vQTl'.a 0 ad.ımın hüvıye~ı t.er
battır ve o. tepe<len topuga ka
dar şüpheli 1'fr ın:ıhliıl<lur. 

Mockrn hıırnte silahları nra • 
ziy<' göre r.izlerte;: (Kamof
Iaj). P.ü<lük!iı :ı~r tanklarııı '".ı 
cmgıraklı pikeleri'l birinci dc
reer<lı• mülıir.ı kamofl<ıjı bu 
( gelm i~·ccek ı tir. 

Bl'reket verııin ki geldi. 
Bugünkü dünyada Nl sağlam 

vatanperver t~lccek) c irıo.n:ın 
•:<• (gelmiyccck) çinin yUziine 
tüküren nd~dır. 
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1'1!1CIB 1ıa chnar <bes>m 8 ·ı ııl!ııdlhtll6Jli 
IDllbıe bclar g1d!nce e7wioıı yonla. 

etmi-

in~!!!D& b:ışla.ıııp blriiıcl katın- Şilpbesiz odadan çıkmış, ko
& yım PıralohnıJ btr, bir bo- ridord&n ~ meıcivenler • 

hısım bqy1mda bir dmlızo t sofaya inmlştl. 
•16zttıııvfuflm- ilişti Alt 1ta.t ao!anın JAmbası yıı.-

Bttnımı lm1ıt ~dan ,. mnea btnamn · · aşdın-
rindesı gfrilince ıhmınıı adıa- Jntnn pencerelerine, 'ldcta ııefe-

tıJTlllPl"8ı ak, nlr1!atıll! • im kesiJmie 'bir halele, f hiş 
yordıı. O şekilde iri hem Nadire bir merakla bakıyordum. Meç
hanmm eWıin bir lasım 'YllJl hııl adam, her .halde artık bi
cepbesi., hem "l!Oka.k kspu;ı p J nadan c;>lrmalrtaydı. 
rülebiliyor, hem de iea}ıuıda S)-1 Evin ~tmı gayet iyi b!l
bktaıı ~ ıtaıci'wıdını p dlğim i~ caun · tıılt.ip 
riilrnemc1ı: için yap duvanııım Y'e tahmin edcbillyoııduın. .Alt 
artaımıa. g.i2.immet tıalıll ...... lı::at HUf..mn ıDı1lnce ~ altı 
yordu. .besnınek Mı- .mcdivoo:le taşı ga 

Et.ral'ıma bakınıp hiç Jı:tıme Bıfllrdi. 
tarafından g-Orillmei!iğime &- Alt 1aı.t 86fam:n bina cephesi
mın ohmca kapı e&nndoki d&- ne gclen lnemı, esiri tan konak-/ 
ilkten i()eriy& atladım, cı..-ızı !arda çok görilldliğü gıöi, tam 
arl:.:astndaki tümsek )"eA tır- «>knlt kapımnın iistllnde yllksek ı 
ıruındım. 1ıuztıı eamhki& nihlt,..,c; bulur. 

Ve kendimi s\per a&ra.k :mM- Scı«ak kapısının tııttllndeld im • 
hı bir me.""altia e.i ~ bıı:zlu ve ımın wnan taırıi•füm
ye ~J.:ıdım. mediği için koyıı bir tos 1ıe.be.

Bir elim cebimdeki tabmnm- lı:aııı larptamuı olan yülaıek cam-
da • ·. ilk eofamn ı•mt.. ,...mnea ay-

k d<>Ja. bit- hırııu: ve ya potls dml~ 

i i 
i 

Vekil, Vail 
zignret eW 

MiJlt v: . Saffet. 

Fiyatlarına lı .. kii 
bir miktar zam 

Arı1ran, dün 11,50 de 1iaydarpa-- De iz v 
pd:ın ııdıriml:ıe gdmi/;tir. v .. 

ılelan navlun /iy 
tenzilat yapıl ~h idi, .Hayda:ı-pqa ,ı;armda. 98.11 

ve LeJıedtye Ltıtf! 'Lıt!h al ıruısnfJ nm ka · I 20 k ; Tüvenan birinci DB'&-
Kırdal-, i(lıırei - utam m:ık üzere :ıııadcıı kömllrü fiyat- de olu= olS\ın vasıtaya te:!im 

rgeııerıı.l .A.li l!JZ!l Altımk.al ve !arma bir mil:tar z:ıın yapılac&· ı ton fiyatı 8 lira 10 knnış. Til
ııair askeri '.911 mlilkl erklln ta- Pnı ynmııfbk Zam y:ıpılmııı ve -vc=n ikinci ne..'"Cde oJıının ol
ratmdaa ~. 1 J'Cllİ. k::::::ir.~ il1 sntt:t.ie 1 sun v~va tesı:m tO!I fiyıttı 6 

Velı:il öğledsı ~ ~ 1 
• le maden ·lıilm'""'·-"- !.<>- linı., Briket m'.Uien kömüıihıiln 

~ ~ Zonguktlcta vasıtııya teslim ton 
te vali "" 'rbd~ '1'eiııi doktor nu, Z<mgıılıfolrta vasıtaya tı;.;_1im fiya.t.ı 11 Ura 50 kuruş. J 

LUtfi ır.a.. :cl)aıet etnıip. 

1

: ~ !s~~t!ıı!:'1~ıuf .i ~0ğu~ Diğer tanı.tta.n deniz vasıta... ! 
ruş; 18/50 .maden köınüriinlliı larmın ye:ıi yaz na: !un tarlfesi-

TIÜ
A -IAn..._ n1 tesbit el:m~ fuexe 'Mtinak:ı.Jlt 

1 tonu; Zo:ı.,-... vasıtaya tm- Yekaıetiııde çalışan kwnıı;yon 
Jim10 lira 4.0 ltunın; Ereğli Kan- mesaillini bitirmi•"•. ı 

b 
. . dilli ocağında 9 lire. 60 kuruş; ,,..... 

U Sene iyi 101"18 maden k!imürmriiıı toı:ın T.a.rile, tasdikı müteakip a!A-
Zongııldalrta 9 lira 90 kum~: kadarlara bildirilecektir. Tah -

hafi em gibi bir tarnssut yerine • C'.özl«im bu slhıillc eamlara Bu - w11 . imim tli
saklana.rak göu-t!ediğlm için U:atıden aydınlığa dlkilmio, a... tün mahııııW. ıJl8k ıiyldir. Soiı gün 
d !!llyııt ~ela idim. damın l:qlılı: nıet1fiwaılerini in- !erde Avnıpadan, biJhwa Al .• 

~......... min edildib':"İne go"re deınis vas>Kandilli ...._ ....... 9 lira; 0/10 I 
maden kı:imilrönün tonu Zongul- ta.ııırı yaı< navlnn teriiesi., kış 
dalda 'VllSltaya teslim 8 !im 70 tarifesine ıuu;ara.n yüzde 'Hl - 15 
kuruş; Kaııthll ocağında 8 lira nlııbetinQe eksik olacaktır, BöJ lece, ne m ~ bir 8Ü11>- meWıi beldiyordmn. manyadaıı. 'tlitiinleı:lmi taliP: 

ri•lc karıpl~ı aklm:ıd&ıı. Birdenbire eofa.Y'l dönmcltte pek faZJ:ıdır. Samstuı, Bafra glbi.1-----------------------
zerre k:ac'l.as- geçirızıekniziıı, par-: olıın adamın gölgem ııolı:ak .k&- vilayetlErimime yeni mahsul Iıa
dc~c iyice s=.udığmı iıalde, i ıptsı üzerindeki ba cmııltğa gıı.- zırlaııarak piyasaya SEN.kedil • 
ldeta Uşiir gibi titriyerelc, şid-1 yet büyti!ı: bir gölge 'haliolle melrteıtir • .BM niftnvehetle Sıım
d · · br meı::ı.k ve lı~ecanla ak'Oetti. sundan .Jrillliyı:ıt.li miktarda tü -

k meye 'ba,ıadım. 1 O anda l!Bnld beyuinwı bir J!!:l- tün ürw; edilmektedir. 
Göziirıı11 evin yaa oophesin-. dı.nm düşmüş gibi titredim. r ------------

dekı pencerelerden ve kapıdan Zira donuk tozlu camlara vu- B ı: ED/ y 
ayırm~tl->.mı. ran bu giılgenin eğri ve upuruıı -L EDE 

Evin iı;.ınde .\oıir insan olduğu- bi!" şekilde akııeıtmlı:ı olmasına 
M kat'iyen şi1pııem yı:ıkt.ıı. rağmen, tıpkı Nadire haııımın o Coc:uk'ar sinemalara 

Fakat bu adam acaba tekrar 1 esrare!lgiz ııeltilde iillimü gecesi giremiyecekler 
qık c:ık ımydı ! "Yoksa-evde ka-, pencerajen gönlqğtiın, başın.da İst•nNI. Joelediyeei sinema w 
la.cak mı,dı? Ya .,,.dan c;ılı:· ~,.;<!r g'(b1 ktikıilata şeklindeı ti rol ""'~düz 12 lllaf:S&' . bir lnıpüşan olan pelerinli, za.' ~ ara •:""' :e gece 

Z1ra lııll ~ ~amııı bu yıf. umn borlu bir in.san gölr:e-. :raşındıuı. 8,\llLgt çe><mda,ı:q:ı sokul 
eve. lıer makaa:tla girmiş o- si old.,~u ~ Sağ e-( ıname.ııını ka.rvla,ş~r, Ya
lursa olsun, &izli bir yenlen de lhnl= sıktığım tabancamı, hay-. kında bu O- tat1'ikmıe baf-
girmq olması ihtimııli vardı. ret ye ve öehşetimden !Ukıl.ı:!ıış 1 laoacatrtır. . 

Gene aynı yerden çıkabilir. O ıpannaklarnnla kavıoa,_alr: --ı da~ bıı ~ ~· 
t.akdird<> ol'ln hitt..bi gönnem: bimden çıkardım. .... -;.,_ . ~ ~~-
lıbil olmazdı. Fakat ~e do- Ba.,"-lmdan :w;ğı 'll&Dlri BJcak çoe ......... ıçuı ~em":"""' cumar 
J.ıı.şaıı her Mnı iso hlıı; de çelrin-: bir d""..,'hn·üııt11. .,_ ... _t t~ı ve pazar güııkrı husu.sima-

• 1 su umcu . . ... ........ o tmcler v..,_•ennı karo.rlaştıır-' 
gco h~ etmjye ın- gör-ı anda gölgeler tclrrar ka•"'oldu.: ......,.,,, _,_Bu t'--'- · · ı 
~fillıh ktu "~ ı ~r. naa""""' ıgm y&-

m k--.::!~ ..;; .. n· Taşlık ınerdi\·enlerini inivor- ili. ve ııtll'Jll&\ fi=tlardan ...... k U· ""ra. """".._."' ., .. zıme ,,._ d Arl t ıı· lnd'~. . J• ~-. el __ ,_ ,.],'- '--'-'- • u. amın 11!1 r.a ıgını, cuz t:arif1ller tesbit olunacaktır. 
raoonı_en.,..... c;=ıuwe...,, ...... <>- kuk lata! 6\geıiiııin Wizb-r· · 
dalarda. elektrjk lf.?llbııanı Fııkf' uza~la.<upı ı; cam1ardaa ç·uO: 1v ısır çarştsı iırtimJakleri 
makta idi. ksetnİP.Sind ~- - d" t l ,, Onun için, adamın. eğer Çl· a . . en ve"""' qıı.gı ~ amam an ... ı 
kars:ı, f!Mttk kapırnıda.n çıkına-! ner gıbi ~ .ılola••~k nı- lstaııılıul'- ' d)wi HıtimB.k 
sı ihtitııalİ'rri daha kuvvetli bu-1 hayct blrdaıbiıe ııliumesDıtleni mtidtlrlliiü 1bir mliddetteııberi 
\uyordum. 1 anlamıştım. . d"vam eden 'lbıır oarşısı. Jstinı. 

O~..ı:!a kıı.ranhk ve rfitubet. Sofayı Ye taşlıtı :lYJII AllUID· l&.klanm ~;unlımıışbr. 
kokan yarım )'ltpıuın dııvarı ıı.r·. da. ıı,vdınlatazı Jfımlıaıım .taıılı': :-----------
kasınii:ı, tıeyecan ve meraktan · medahrdiv~ biti 1 ~ıe ~l'!lı 
ilşüyen siıUrlruime, gece vakti av..., w - .ı;ı _ r . 
hayli 7.:ıman .beklediğim halde ı ~.ba bum.dan yaJı:ı1ıp flOildil • DOnkü . racat 
ne yo.!<!aıı kim.<ıe g~ ne de IY'I- rillur.• Bu ta.şlığı ayilmlatan so-

1 
1 

den kiııise çıktı. ' 1 fa 1iımbruıı birdmbil'e (IÖndU. 'Dlinkl1 ilııeaıbıı ,...rmu. bir 1 
Vakit 1'\'~lk~ daha ziyade Dcrocl< ltaPil!ıoDh adımı ııo- mil~~ 20 biu liradır. 

sinırl ·)!Olt mer.akmu 1Jrtınln e-j kak kapısındıuı çliı:ıyordu. ıDün, Almanya ve Mııııra 661 
demeaı.ek .;,di~yle yanıyor • Her halde, kannlıkta, eoka.!< bin Iimhk ıtiltiin, ~ilistine erik . 
dllm. 1 fC!lt'l"İnin caınlaırdıııı ~ V'.1·' kurusu, Mııııra QCkirdekJı fıııtıJı:, 

Ayni ııamanda. aııaı:am lıaeı' raıı .ıı.ydınh,fmda, bir daldl-..:ı. dıı· · IPnı.nııa,a ~· Rmnatıyaya 
beyi de dm,ilnnı.ekteycilim. Su rarıı.k, aolı:ak kapıauıı açmakta f.<Stık, !....ege ileri aatıhnı§br · 
Anda mufı~a.k ki bİca<re adaE I idi. l 
da ş:ı$kuı iı\ı: ıncra1ı:. j~-iııd.e <>- O vakit, ltıı.lbimin hutı hwı f 
damdan Nadire banımıc pene.-1 .atmıya ba,.ladıimt, heyecaıuın-ı ARiFTE 
relerini liivftk bir dikkatle ~ dan Meta b<W'I•ıwlr gibi oldu· Galatasaray resim 
zetı "itte idi. "Becim a-roet et-: ğtmu lıisse.lliyordwıı. I sergisi 
llle-Jiğmri görince solı:ağa c;ık-' Kıgı~u adımı! Galataeara:r lisesi taıelıesiniu 
~ası ve · ıanmuya gelmeııi i Ona kapıdan çıkarken der-! hazırladığı bir resim sergisi ya-
ıbtarıau eaoımı sıkıvordu. 1 hal ate.oı etmeliydim? 15 de ·mı ıla 

Tam bu ~.malla iliklerime ka-ı Yokaa bu bir delilik mi olur- cannktısaatr o--gı· _'!'..~- ~ı!;k...:. 
<!ar H redim. Çiinldi evin, u.t du ! · irebiİir =- - """'""u · -
kat kor;dorunun liınıbası yan·ı Ayakhı.rma doğru at.eı, edıp · ~~;ı::~~~·"!!!!!!!"'.'!!!!!!!"!!"'~!!'!"'~""!'!!!!!I 
ıh~, lroridarlarm yan oephe- yaralamak zihnimden geçti. - -· - bizcat: ~ 
ııirı&:lri ildiçiik pencerelerin ay- O \'akit, onu takip etmeye Hi- "PÜ.<ıonlu kadın, 
dınlaınasıoda.ıı anlaı~m. 1 zun, k~ l:.ıadan, oracdrta., -?ılltiin lımdı. 
Koricienın limrbe.IR tekrar hüı·iyc . ni ıı:ıeydana çıkıtt"ıııak Ni~anlım, benim nişanlım. 

.SOi elimle adeta yauı duva-

• "'• ret • • en e l( ı 

• • Şehri ze gel 1 
• 

Dün uhteUf tetkiklerd 
.. 
u 

faz kmenin azet • 
yanatı 11 IZiJ 

Nar.mi Topçuoğlunurı halafil 
olarak 'TXicaret V elı:ilelıne ,geti
rilen Mümtaw: Ökmeu, Ticaret 
vekili olcı.ı.,~ beri Hk defa 
'8hrinıize dün gelmi lr. 

Vekil, Hıı.ydat'.JlPSa J;artnda 
'Vali ve >Belediye reisi 1ioktor 
J,ı'.tfi Kırdar ile İdaı:ei Öıfiy' 
Kııma:ıdanı General Ali ~n 
Artıınkru başta olınak üzere Ti
caret Vekaietine mensup blr~<ık 
ırıevat tarafmda.I kıırşıl:ınnu ır. 

11.!50 de HııydarpaŞPya mu
vasa!iı.t f'dıon Ticaret V eJ·.lli. Mil -
H Müd:Uaa Vekili ve Wıtikbale 

1 gelen mül.lıd ve ı&Rkei erkfuı ile, 
hjrlilrte saat yar.ınıa dPiru lif'r· 
boliada vapuru ile köprüye gei
nıl§tlr. 

:Milmtaz Ökmen. kısa bir isti
rahatten sonra l.1ıntalca Ticaret 
Jlıfüdilrlil;1lııe gi , burada 
yap!lan toplantıya riyaset et -
mi:;tir. Toplııııllda ı\!intah. Ti
c;ı.ret Müilürü Sait P.;ıufi Sar -
per, lthaiat ve ihracat Pfuıi u
mum miidürll. Alu!'et C:cn:ıil 
Conk, petrol ofiı;ıl m!i.-.iilıil 'l'alha 
S:ıh=. petrol of"ım satıı işleri 
müdürü Nejad. veldi.lct lıuku.k 
işleri mi.idüril Ferit, 'l'eşki!fıtlan 
dırma nmum miiılllr mu~ ·iııi 
Mahmut ŞPyd&, tstEnbul fiyat 
mürakabe b!lroıııı şefi U:ubsin 

1 
Baçll&Zır bulwımlJ41Lur. 

Vekilht lıe) •au 
Ticaret Vekili, dün, b:r u .1 

harririmize şu beyanatta bw.!:.m
mwıtur: 

"- Lıtanbula ba.zı lf'tkıkler-ı 
de bulunmak ü_.e g~liııı'. iBu
rada bir kaç gün ka.11.ı.-ıtk v ve- 1 

kii.lcte bağtı n1ı..rh t -ili! .da.il'l:lı:.."Ci& 
tetk'iltlen'.!e buhw.ıtc:ı;ıxn 

.. 0111ıi 
Mıntaka Ticaret • i,idlitr·-- -~ 

de bilgi.in (dün) yajJılen 'taplan
tıda vekAlctiıı i eri ve bİfll<"..sıı& 
~ i fa~ ve of'i er teSldl!h ile 
nli.kadar Yekfıletin ı, a 

IK 
frlt.n y s .!iyor 

Attın C3 füt.•ınd>I. d'ıin bir 
miktar vilkScldk ·wd imiş 
tir. Ev\~i -gün '1!5 ira 80 kam.~ 
olan bir altının fiyatı nün 20,iı 
lira. idi.. 

iri <daire 1lmfr J'ı:lden ~hıtt 11.!- --~-...._ __ -----
dım. 1 ADL.IY.c::oE 
birer hill'l?li şaheiyeti ham o anJ 
ve kmdiforine müiıi.ın ,·a::.i.t:eler Bir k,.....,,ı(çının tecziyesi 
tevdi etlilwi' hu1'lr4ln veni ofis

1 
...,...... 

ler ~·ani ithıı.J.at ve ihrnı:at, Pf.l· istendi 
rol ofisleriııdM H:ior.isi olsn pet.. Kaçakçıhkt:ı.n hi!'Ç<lk ııslıtka -
rol ofisi teııkiütını ikmal e- lan bulunan ve ~<ı<::en!i'T'de ge-. 
dere': filen iŞe bıışlanıı.~ bı.ılun- ne eroin ıoatut;ı ıru:ada y.ı.kcJa
ı:wıkt.a&r. nar k adliyeye teııliın edileıı Ah-

'l'i, .u'fo ofiai ele '':"emen te- medin <.lün .beşinci :ı.ıliyn ıceza
şcl;1ıül tnı! tir Teı;:ı::ıfıtmı ik· da ımıı.lıat:em~ ıı:ıet.w-,::!enı:lıril ~ 
ı~·ıl etmek 11-ıcreaır. Yalanda mıı;ı ve n dd'tı:n wn!. ımuı.vını 
yeıı i dıı.iresinde faıı.!ivetc geçe • j ta.rafı..:ııtıın ııe.;:a tıtlebındc l!ulu
cektir. Ofisler, bu:&ni:irt ıca,pl;ırı = '~ · Mu!,uk ne !>:arar ı-
da.!i inde e:ı8i't-.ine :ncı.ıdu va. &ın bıtıı Wr gı.ıne !bırak lııı.ı.,ı;ır. 
:r.üeleri yer.ine getiı'ecr:k!erdir~, Denize duŞ,..•r...,, fildü i 
----<>-~- Be;oğluıı.dıı. Bc<irettin m:ıbal-

ö Ü b ı lesill;!e oturruı Y\.lllan tcllııa.ııuı-
ll anan dıı.n Andon Ulıl!:a.pamı:rlan ge<,'er 

kahveci ken müvu.enesmi kay~k ka. 
zae.n dmW, dii,,mii<;tiir. I 

Kar•gfünrtılrle Hasanpa.şa Ri\•a adıııdaJt;. ınotöı· tarafın-
cadd~.siude -çıkınaz eoJ ıruı 4-0 dan kurtaı. ılaı-ruc lıast:uıeye kal
numaradıı oturan -ve ayni semt- dınl ·.ı.a tle ltir ııı.üddet goııra 
te bir k:ılıve işletme.kte olan le- ölınüş.ür. C .t'd:n m .• ayencsini 

yapr.n ad!iye doktoru tarafm - · 
mıı.il oğlu Ahmet Tavıı.kçu; dlin d~n ucfnine ruhsat veri!mi~Lit. 
aa.bah d ük.kanmd.a ölli olıtrak iDu __ 
1 UI! ve ~i mıa ne eden 1 POLiS T E 
adliye ılok1.oru defne ru.iısıtt ver 
miı,tir Pı>lis tahkiluı.'ta devam 
etmek·;eılır. 1 

Otomobil altında 
ç.ijnenen iki çocı..:k 
Bo-ı, , '·eeeııde oturan ~'ükrli • 

n üıı .5 ~ upıdaki kızı M ünev\'er- , 

tal 

llün 

oni'erans 
ııe,mt.aş Haılkevinden: 

12 Nisan 19U cunuırtesi # 
ali ııaat 2'1.30 da tk.ıymetli profl' 
söz- M.illtrimin Halıll Wr-..Iındll c 

Türle uır'.lıini:n 1m11 :h;ıUım ,zıı/fl' l tti 
?.Ulu h<>t· Tüdrli ıilairadar yo 
..ınül.Um tir ko.nforan.• :veıilee~ rll 
tir. Davetiyelerin Ilallre · 
a1ını~1aaı ric& oluDJ.lr. 

• • • o 
Eminli "İi u.. 'k•,,,ın· derı ta -4..J4.'~ ~ ...tb 
l - 11.1.941 curua gü.:ı.li ~Si' le! 

(l8.30J da Türkiye~ an'nt _. ıl 
tepJ.·ıi mearuıılıı.n Hınııyctiııiıı "' 1 t 
ıi konforaı:ı.ı..hını.ııfan u<c:roztıl" (!' 

ı:ıısıı Evinli~ salonunJ:ı L() ' 
Hekim taı-al'wd:uı ~ .. r'1ccel< 
Mevzu ( F"reııgi ha.stıı:lıj;ımıı il" 
liılan •;e celıenooıne uu,.-;n·C?ll 
usulleri) di.r. 

2 - 11. L9il cuma gımlı 
( 21 ) de .Evimiz "-":14.ll"'.:... l..ın ~ 
n)t Zafeı· •.rım2.ya ürafmı:ır 
\tJİ!ll Birlik) mcn:ulu oir ıcoıı' 
feraııs >:erilec4..k ve teuu.J §1~ 
miz (liımıuetlıı o~lu) pıyes 
tem.sil edecektir. t 

3 - 12.4.941 cunıar, ~i f.iil'f' 
saat ( 21 J de Becicn Terbiyesi _.. 1 
tıı.niı~I Bölgesi 1\sbw;"•! .. m l"f'~ ' 
dun lJi.rhı:.tekin w t:'>clıuı • ~ 
li Birlı1:.) ffie\'zulu lı'r t11nfı.~ 111 
verilccei< ve Tenı• ıl ııu 
(Himmetin oğlu l piyemni ter' • 
eil edr~<ektlr. 

4 13.4..941 Paz;u- tünü .,·:4D 
(15) <le Evlmiz Tcıufill ilflııe"Ate 
( H'"ımıuctin oğlu) pyesıni t 
edecektir. 

Her üç topl:uı tnun nur' r 
giriş kartla.nn.ııı 'BU >mıızdaıt t 
lımnası rica olunur. 

••• EÖl\cfü_ 
Ak~b'nüe ah at ıw[ana tim-

mlinıkün olacaktı. 1 yiizUm" d 
GöZ!erim sokak ıkapısmın ki- nna yap111p u uvarın .--• 

lidine dıkilrniş, nefesimi kesme,, üst..:.1delci tru'.Jara yırtar.ak d~ ır 
elinde ii.de1.a soğuk terler lx>lir- reı·ede sürterek eğilip dehı;,t· 
miş, bekliyor, Iııkat bir karnr le · :ıkıyonım, gözlerime inaııa
vercliliyonıın, .hey«anlllld:ın ta- mar. bir halde: i 
be.neamı tutan elim 'lliriyordu. 1 Evet, Jrııpi.ifonlu lı:aduı CRlibe[ 

SA f le oğlu Çııt.üı d" Tqplıanc en Jl&lw'köy Pıır1i n.'Cdoıds<ll 
gcçeıierl<<'..n 1652 flayılı bir oto- ~1 KoıilrırJ&d ·' b:ıs. '5'11llciı. 

Den tek lıi meçh uı 9&hııı lam . 

'Yeni ' Sabah 
ABONE nDfil;l 

! 
Türkiye Ecaıebl 

SENELiK 1400 K ... 2700 K,. 
f AYLIK 750 • 1450 • 
3 AYLIK 4CID • 800 • 
1 AYl.IK 150 • soo • 

11 lfiaan 1i41 OUMA 
14 R.eiii~vwel 13'60 

et M.an. 1357 
Gliıo loOI, Ay 4, Vıl; 9<11 . K....,. 1•. 

C>Dnct Oite J"hodi ı 
16.0 5.82 9.18 -· 1 
5.14 l~ 16.:i 1 V-lf i 

"""" .. Yat.o lwıuk 

11!.(JQ l .lAI 8.68 Eunl ıi 
18.4' 20.20 3A2 Vasati 

OIKKAT 
cYenf a.abıh• • gönderile 

Birdenbire sok.ak kapısının idi.. 
kanadı a~.tldı. Titrememek için Benim nişanlım .. 
tab:ıııcayı a•·ııcumda ııı<!d»tle Yüzü gayet 2olgun, ,göı:ieri 

1 fena halde cnılişoli, ta.v-.d'.ları · 
mktım. çok sinirli olduğunu gösteren 

Aralık olan kapıdan dışarıya bir haldeydi. 
çıkan gö'g~yi gördiit,-"üm za-1 İlıkleıımiyen eldiven dllğme
man .. Eğer bütün nıalıalle bir sıııi, arkaya kadıı.r bükühnüş 
anda ba{>ıma yıkıJnnıı olsaydı ha- ~ cecik eldivenli armağeyle ga
na daha fazla hayret ve dchııet vet asabi bir ta\'U'la bastırıp 
vermiyecekti. j iı.; 'edikten sonra !nzlı lbıclı yü

Zira, kapıdan çıkan ııdam, rilvordu. 
hakikaten ba;ıncla .ince beyaz İfiç bir tarata bakmadan, be
bir kapüşon ve sırtında beyaz nim bu!wıduğuın yerin akı;i İ..'i· 
hır pardesü bulıınan J.ayıf ııa- tika.ınctindeki dar sokağa doğru 
rin bir iru;andı. Fakat bu bir er- yür1iyordu. 
kek d ··n. lıir kadındı. Kapının T: n yapı duvarımn üstünde 
önünde ııol <'Ji:ıdeki beyaz eldive- öldürücü bir 'hayretle bir an 
nini iliklemek için bir ı;aniyeı baka kaJmış, haykırmamak için 
durduğu vs.l:it, onun, sokak lam çenemi duvarın taıııaı:uıa ıııkış
basından vuran ışıkla aydın- tırmrn, sonra Calibenin dar 
!anan yüzüni:. tanıamiyle gör- ao~a doğru aııele acele yürü

İstediği kadar ver~- eyince 
bakkala i 'İ tokat aşke iş! 
Dün :r; .. y.,ğlu üçüuci.i a:ıılh ce

za mahl<emcııi.nde JJır uırmü 
meşhııt davasına bakılın ve 
auclu "darb,, dan clolayı ıır• h· 
'keme~·e sevke.1.;lroiı tir. 

Bu .garip davaya ·bep bir 
kilo ka.5ar peynirirl r. Bu Ya
kayı kısnca anlat!llım. 

lstiltlat caılılcsin fo bakkal 
.A.ııg,.lonun clükküm .,ıJa r 
peyniri göreu Osman Ilı. .ıda 
bir şa.hl;, majÇ.ı.zaya ~ ·, • \"~ 
kaşar peyruri.ııi i&()r.ın ı , Fi
_yat.ını narha ııygu:ı l:.;lwu:.~ bir 
miktar almak .isteııık ·ka -
1ın ne kuclar IBl.ediiii'li ~::ırması 
üzerine: 

- Ver bir kilo :ba.kalun: fyı 
ta.rafından ol.aını demiştir. Fa
kat bakkal buna itiraz cdc.rek: 

- O kaöar çok veremem. Da 

~ Yer • e,!lın. So•ıra <'fi1:Pr n.ı ·: 
tcrilf;rime ne H~ ey .m • .. Zaten 
pe:,-rurıııı cok ct.::;; 1. 

Cc> ;.bu:d.a bulııanıw ~ur. llıt· 
muı uz~ · · • ara ·er :W bır ·· 
ua.ka:ı,. çık,.,ı~ ve~! ilııt ri 
Liir'.Acrrbire .btık~.:,'a vrnar.:a~ıık 
b:r tane bir yaruı,ğma bir le 
üLrı-kine iki 1;:,ı t askr!n1.~tir. • 
T.ı.b'ı dt:r' r.l;>.; : lıt.'x .• eri-' 
!erek lı r iki t::.,· 0 1 l:arakol:ı a- 1 
lmmışlar. T tul:o.u cUı ü uıeş
L.u. ~ptı ile m_;idıl iıımıııniVj,e 1 

:ı·e ; !l d.:ı E · ... ıu üı··! "'Ü ' . h.,. 1 ceza malık · iue sevke- . . : ' ' a.:.. u'ı.:r.c.ir. J 
J;t:ı y::.pılan hu clııvıuıı!l u

nı.şınw:ıııdıı .suçlu D=ıı,.,ın L!U: 
.L:.al AngPlosa tııkıılla Yl!r " u 
sabit ı;örlildu;;-> cı:ı 23 Hı-a 
ağır p..ı.race=ısııııı. malılı.Wııiy&
{[nc J.:ıırar. \'CI"ilmi,.<;l.ir. 

" y.wıar .düm ve adeta, olduğum ,yerde diiğüııü göriiııce donmuş gibi 
v• evrak neıredU.in edilmealn ııı111 j eridinı. j ~ ô'liiaudımıu kımıldatmıya 
olunmH ve i>unı.rın kıybolmuır.

1 
Zira Naclireılıanunın .e.vi..rıden! ı:alı"3.rak, duvan!aıı daha ziya

..,, eoı.yı ı.ıo .ıı·, "'"ullyot ~b.. gece •:ıV.ti bu =~giz zi:ta- tle ~liP lıeğndımL 

odlhnez. f retten ~nra .•ıl:ağa çtkanKa-: (Arı.a.4"1r) 11'1-----------------------·.J 

mobili:!l ıı:ı.dc.::nmıil!ıf' muuz kala· 13.4..9H Pazar günü saat V 
rak yMA!an ' 1 rdır. MüneITer te Parti reisi Ziya Erdem t 
tomobifuı Rl1.ında çiğn~nıııi;;. fından (Dünya. I&!i3eleri 

karın ve bataklaı, dan .:ı!i;Jr ım· sın<la 'Tfu'kiyeuin duro.ııııuJ 1 
1-ette Y ım r. Çeıtlıı de .kında bir konfe...--a.nn veri.lece); 
~'Üell'.iüniin ım telif yerlerin • 
den yara alıu•~r Her iki çocuk •tir_. _________ ,....., 
B.. ·ıu ıhııst.a.nesUıe kııHırıl - "' 

&'tlcJu tüiir y.:ıluthrru:ı~tır. 

Arnaıruikoyünae 
ÇiS.en ev 

.A.rruıvutk~ .. m · .. Palacı ı;;ok::.
ğuı<lıı Uiıni tri kı;,' .Aneti •e ait 
:.!O n,;mıı.rA!ı e\ •il arka duvarları 
b•rdcııbire yıkılmı' mili c-aki-
bm bLitün "" çi5.l!m '"· loıuuı· 
-ca hıç bir zayi olnıa.mı . Talı 
kiliat.a devam olıınm:ık! d:r. 

'._, "1- &: 1 'aya bd<'kc::l 
ad ·_,eye ver~ldi 

Feri' . yf nde · a.k!ral ''"' 
.kfuunda ' lct::rda ikaiı-
,.e b u · ~ hıı:.Ue ııtı:hl • dı.;ı 
ihbı!.r edilıni.j 'l'C Jiıı b.rafından 
y ı.lruı a.ı:a,tırmıı ~1Ctiel'Olind .ih 

r:ııı ~ ıt.ıhakkd< ;& 
t · . -Bt.!l.=n ah\ eler tte 
edilernt ı;uglu .bakkııl 
tesliıa celi ' tir. 

Türk va ~ığını 
--o-

Zafer şahikalarma yül<' 
seiten çocul<tur! ıl 

Be türlü şefkatten nııı.!ırtıt' , 
yurt yavru1annı koruyup ~· 
p labi!m içi::ı yılan.iır bu "'!: 
Y<? uğnm ça.lıı;arı ~x: "' 
Hirgl' Kunı:mumı ilye oJı:Ull' 
ıuzı K llJl1 anı ile diler. 

Anneler: 
M-oe ke.siııü &aı.'14ıu dolı' 

torıı11 nezaret ~·e Ll\ aiyesi .-!" 
tında l.ıuluııı:ııadıkça çOcı.ı1' _:t 
çin tclılikeli bir lı.a.ya.t dön" 
ılür ! 

ÇOOl1k Eoı.ir•eı:sıe Kurtl_, 
aı-1 ıınerllteD 
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8'' Ay İtalyan 
gali al ında 

ı-----

1 Her==:=:-
-:::Sabahı 

Telaşa mahal 

p Şimdilik ===
-::: Bu kadarl 

B#tflIJcl 
kol 

alya ve ha valisinden notlar 
Yazao: Daniş Rem:ei Korok 1 

uok ı Polonyalılar hakkında bir gazetenin 
lki;;C::~a::::: ~: 1 ileri sürdüğü noktai nazara cevap 

t.aıık, t..yyare gibi hıırp 
illetlerinden başka yeni bir si!Ah 
daha knllanı.lığını. ortaya koy
muştur. Bu silılh sivil halkı te- 1 

Tasviri Efkarda -İmzasız- ke
liınesile inızal:ı..ıım.ııı aıakaleleriu 
muharririne: 

binadan 2000 i harap ed.ftmiştL 
8000 i gayri kabili iskan bir hale 
gelmif ve Varşovada balkın % 
5 şini W;kil eden 50.000 kişi ~-

1 

ınttteaddlt kıtalıU' ~ 
ğa mecbur edl1w. 

G eo-ı - tam bit --ırm. 
Alnuın;p Ncınıeı;i lstlJI 

- .ttıtt gihıiln alı:abiDdC 

~=:.'!''6:.o~ ç bir satış listesi. - Bir liraya bir 
· - Yetmiş kuruşa bir mavzer -
liraya bir ağır makineli tüf t:nh.-

Uiş:ı. di!Qürecek ş:ı.yialar yarat- !mza.sı:ı; ve iııimsiz bay, 
Polonyı>. kahramanlıll bııh 

bir el tarafından takdim oluııaa 
ekmeği hüaretle reddııtıwğl. 

Amir olduğundaıı. Polonya keııı • 
dine de şamil olan İngllls ülıı • 
kasını kabul etmiştir. 

zine girmio. Alnum Qr«ıanmaıu,. 
on.dı>. yakalayıp tahrip etmiş ft 
Almu. ~ lı:umaııdanhğuıa ı.. 
lbn olmaeı için 6 saat müddeti( 
bir ültimatom vermi.a. 

mak ve sMJ lıalk :ı.r •mda pa- 3 Nisan tarihli makalenizde 
nık tevlit etmektir. mü~ 

andanın tevkif kararı. _ ~Juta
sarrıf vekf.li • .,in hiddeti 

Bugünkü harp münekkitleri hk düşi.inıneden yazdığınıza. i
Fr-ı.ruıaıun uukutunıın en büyük 1 nanmnk istemediğimiz şu hak
amJli olarak bu propagandayı sız olduğu kadar hayn,taver 
gösteriyorlar. Fraıısayı Alman 

1

1 cüırJeyi ortaya atıy·)rsun\1%. 

Siz, ki Şöval<lr<'><k ve cengiver 
Tiirlı: millethıe mensupsunuz. 
Bunu döğilşın.csini bilmemekle 
teamiye ediyonıumrı:? lı,te bir kaç kelime De PokJn... 

yanın bugilnkli barpt:eki rolil. 
Buna rağmen Polonya mtı.ıeö 

yalın"' kendi hıbl<Wi !<;in zıdlca,. 
dele etmiyor. O Büyük Brltan • 
yanııı yanında bltt:İİll asnmrzııı 

ayıbı. ile lraplıyan -.e ipt1dal bit' 
barlı&.rlrlrtan başka bir ~ ol • 
mayan tek!l.nrlll ettirllnıif 1'9 

asri bir hale getirilmİtı haşin 

knvvcte kar~ı iDl!!lnhğuı ve ın&
deııiyetin nıukıı.ddeıı hürriyet 
haklnm müdat.aı>. içbı ..anııııtı.ı " 

P'ııht bıı hldi"8 teeyyild ~ 
medi ve b!Wı..,.. bu habe.ri1' 
btzmt Alman ıııemlıalan tarafta 
dan 1oaa edildiği anlaşıldı. Malıt
ııad, habellilı doğnı olduğun• 
llğrenerelı: ..evinecek olan halla. 
ertesi gUnU !Wdlııeniıı a.'111 ve &

sası olmadığını görünce daha 
bttyltk bir bedbbıiye düşlirmelf. 
yahut da yine ayni memleket 
lWkmı kaıdi ordula.n tarafın· 
dan bUyl1Jı: b!r muva.ffııkiyet ka
zanıldığı zaman bunun doğru ı>
hıp olmadığı hakkında l)Üphc v• 
it!mat.sı.zlığa aevketmekti.r. 

-30- tıı.nklan değil Fransaııııı müna-
kale yollancı tıkayan Fransız "Yugosb.vlar ne f'ek ne de 

Bu harbin mı büyük muharebe 
si Kutuod& ~i. B\r çok 
Alman neJJriyatı Poloııyalılan 

istemeden kahramanlığını tes
lim ed~rek blmo tas,Uk ediyor
Jır.r. 

·i•e .bir liı;te, bir sat•~ fi-1 
·tesı ki bunu dünyanın 
tarafın la, hiç blr yerin-

ı.nıazsınn. Bahusus böy
hal dunyanın hiç bir or
a yoktur. Ve göriilnıez 
kendi milletinin kendi 0~ ı 

mal ve mülkünü sa.ta. 
ar hll'Bızlıkla meliıf bir 

u. müstevli ordudan hruı
bır orrluda bulunmadı. 

ktır. gı 
"}Yada bu a.Rkerleıiu sat

hl3:rla saiı eşya va 1 
t ıç~n hemen kendili-ı 

. kc>ılı·, crmi~ olan tiyat 
ışte ı;u~ur · 
&det fi~gı ile blr müced 
vzer 70 kum•. h _ • 

, -:1, enu.z 
an ç•k&rıJıııış ·b· 

ır bulun:ııı bir Maf:.. ı ı;ı-
. ~li tüf<gi bir s:~ 
Phaı.esi ile 4 bıuıltnota, 

gelirleri 50 kunl.la 
bw:ıca~ı 50 r · - .' sn. 

60 kur ~ ıle 1* 
lize.ri uşıı.,. ve bülliu bu•ı-ı 
..... ilde ı.nanııı a•·ııı-ıı 
'"Uıt•• bi " iti -ı ı s. tı~ ve bJ.U/; 
. ltalya oı..ıuswuiaıı 

hıç bir yeı·de ~önıı 
katır 1ı: k " .em.,. •. 

., . '. 0~ ... 0~&. bil· kaıır. 
.. y ' bir kagıt, bit- lıanhnot 
n artık .. 
Ninb. ll8l yaıunı da siz 
· • ·· l:ıte Antal~·nriu 1d 

tı;cltnıu bu korkuııc ı-ve sa . .ır. 
'"R h~tşla.u ileUir ili halk 

1' k- ır •Aman.<lıı kpc-den 
. ~iaı· ~•liltlıuıdtktan 

Çırkın Mehm"' ve P •- J t gibi açık . ' a...,r 
· d · goT. ddik11J1lılılr 
ın_ e Aıı·tıJc•l'ı.yn 'ia J 
eT"ıvle .. __ be ,~,.)-. ...,..a r olınak üze. 

<iok nı:ıvzer 
ttlfckl•. \'P ~..;:r 11':""""· 1 

rd 
.ı l!eVkcdılntı~ bu • 

o. u. . ı 
_rkı Fıı.rantiuın o glinlcü ı.e-
~t kendi iş:ue r;~lir tarx

Wı,;.ıfon ve nih:ı.yet - !tal
g;<l Jı:ı,vetlerinio pek aley
olaı':l.k . böyle ı;euiş nıi-k _ 

1 b~r R:lalı kaç:..kçılığıaıı va-j 
l~ .'lk siWt a.raba.ııının yeril 

ı taral'ından ~<:b,en bo - J 

~~-~ :ı&-nra edi!di-;i f,ekliıı
' , <JlS.ti. kU!l\ı\lld l 
·~nd.ro · ' · . ~n uıo--
& :. u l>CK hakiı ulı.rak 

he -y .aleyhine kıııkııtn °tı 
ın ou hıu-ekelin; lıetn '~ 

edılen bazı İtalyan neferle
rnusıu-nahalıttile de 

kııı:ın1ın, .. a baş! !>Olar • 1 baııeııiıı de t:ıını anan ~ı~h 1 
n C.Vocri l.erlibı 1~ıle Eının 1 
a künJera b o. ugunu du- ı 
l'ağaıen ınııı·~u. Fı.kat 

i aıÜfja.vnf"? ınes'uliyt<ti 
. •lr.if hal.kın~:ledikten tiOn 

1 i. 1 eınrı y ıua- ' 
unun kin d&Jta 1 
tanveıi h .. sabcılı olur- 1 d. eı.uz alaca karan- ı 
evııu~:Yrılı~keu Emin ile

b.ı!uıı":etli bır mlifrez,e 
Dli de se ~o~u: alııi Markı 

vınç ıçınde 'di 
n11u Beye ve ıuı . ı . 
c~: eı.t efradına. 

nmnn esasen bö 
karşı hn Yie bir hara-

'1 'lll 4ı'ih YOrlardı. g~ ,,~ _eyyı.. bu-
Vekiıi ile k n oe) lllutaaar 

· . onu~ttıkta . ı uzun milnak n ve o 
kteu l.<>ııra, er ~ıı.ııal.IU'la t;&
ıu lıı!h·ordu. !<' .,eç ) akala.na 
.u.ı:.ıi<11 \•,.rUı ~ birıı.z ol
u g~:,;, islediği e.ncıı diiı}ün. 
:u...,ıne tnut.:uı gıbj lıarek"'t 
!ette bu!.uıacaa·rru vek:J.inin 
·ia böyl" bır ;~~· İlal).,ııla 
ılc kendini eı., ı; ~ yesı
.eklcı ini üır.it ct~:ı ın~"' ı•
nın B~y. mut.ı.ııan-'f · 
J koJnusıı.111 tekı;r· . Vekili
Iİçiı!r z'aınaıı kurt.'U', Yapar. 
;ı._ Uıa.cac:; 
""n ;;eçirmi~ bulıınuı .~ıuı 
luh;ıl.ka.k 1t:ı.lyaıılann u~~r- J 

btr yeıe teb'it edecek! · n-.. .rın'! 

aı,/.U?~ kanidi. Ancalc ııo, le 
aak~~\a1-:. ile tevkif cJılnıck, 

len y~ut reze arasında mcv 
r a.Jıına k~ ltaıyauların ka
t, bunu ar. l!_ltmek ı.ı;temi
v'- . kendısınden ziyade 

oet ve ıda.re bak 
lteıaklti edi ımınds;n bır 

.. yordu 
ti Yle olduğu t.a.kdirde sureti 
l ~f!e ınukabele etmeye ve 
~ çıkac:ı.k arbede sı-

11.iye hır. dü~MUı kurşunile 
ti. ' !lelıit olınıya karar ver-

r ki bı kat1 karar dolayısile
ı:asa aba laırı;ı evinin sarıl-
ha\0lduğunu hisseder etmez 

'ataiuı.dan k:ılkmış ve i-

halkı ınağlfıp etmiştir, diyorlar. Polonyalıılırlar. Onhır döğüş . 
OQI' ~ıı tertip ve tedbiri alını3, Ayni şekilde ajanlar tiaha bir mesini bilirler . ., 
a.le cfraduıı. da hiç telaşa vır • , çok memlekctierde muvaffalci- İnanmak isterı:• ki Yug·oııiav-ı 
ınroen kendı arY.U ve emeline uy yetli işler' göııınü.şler' bu nıemle- ı k d'I · 
ı!,~rmu§tu. Verdikleri karar bu ketleri dahilen yıprntmışlar, bu ar en 1 erme cesaret verecolı: 1 
idı. Çoluk çocuk evin en ma.!ı • sayede de eskerl w moral kıy- beşklllıın olmaaan da müstev -
!tı• bulunan bodrumuna iruiiri- metlerini sıfu-a indiı:mişlerdtr. lilere kafa tut&cak!ardır. Fakat 
lecek~er .. eli si!Rh tutanlar da Bugünkü dünyanın feliketli bütün mukayeseler bir ta.rafa 
ltendileri ölmedikçe Emin Beyi halinde memleketimizin zarar Yugo1!lavlann Polonyalılar ka • ı 
~m etmiyecclderdi. Z:ı.ten E- görmeden yaşalllllBI çok yüks.ek 
mın Bey de "ölürUm teslim ol- bir askeri diaiplin kadar sivil di- I dar kahramanlık göstermesini 
~ !., diye son sozünii söyle • sipline de muhtllj;tır. Muhtelif canı gönülden temenni r-dedz. 
nuş bulunuyordu. ıı:ıak.satla.r uğrıında uçurulan ba Fakat bayım nıüııtevliye kar-
. l<~v ~la böyle 1:ıtr heyecan 1- lımlara ehemmiyet vermemek' şı ilk defa silı.h tevcilı etmek 

mj;l~·d" iken; diğer bir heyecan ve fısıldanan endige verici cümle -ı şerefi Polonyaya. düşmektedir. 
un'-'lı.~ da o sırada evinden le!'e iruW< asmamak lhıındır . 

kıtl<itnlarak mutasarnflığa çağı- Bulunduğu mevki ieabı bi7.im Polonya Alınan askeri kudreti -
ı'llnuş olan v.:ıkil Talitla Marki gözllnıllzden daha iyi görecek, j ne karşı hürriyet haklmu ve 
F.araDt;nin uaaında cereyan e- bizim iııittiğimizdeu daha doğ-

1 
topraklarının tamamiyetinl te-1 

diyordıı. rusunı.ı işitebilecek bir JDeYkide reddüt etmctlen •ıüdııhıa.ya ka • 
1'arki, hiç bl.r mukaddame~ bulııl>IUl hülı.üıııetimizin bilyüıı: --" l"-.. - ....... _ _._., ·. bir l'M' v ........ 

""-• .. - """""' uyıınıklıJd,. ve lıasasiyetlc 
- Şimdi \.::miıı ve Zeki Beyle- dünya ahvalini ta.kip etmekte Mücehhe1, lakUı kAfi der('-

ıi tevkif edeceğiz. J.ııgıU kuman- oldtığunda füphe ;yoktur. Bu i- cede motörize olmayan 30 Lelı 
daulığındau emir aJdik. Eı.Un Be tıbarla. hattı barekotleriınizi ne-, ftrlıası, hatta ııeferber!ilderini 
yin l''l'i de 11ıuhasara edı1di. Onu itlii;i i:ıelirııiz, hangi nıalı:satlara · tkmale vakit bui:unMau, ıı ; 
\:el;lmı olmal(a aıecbur edeeeğis. hizmet ettiği ~pheli fertlerin motörize olmak •artile "O A'---

lılutaeıırnf aon derec«Je ı;ıaşı.r sözlerine göre değil, hi1kfunetin ·ı 1 
""""' 

ıuıı; ı·e geı..e son derecede hiddet tooıkinli ve duri>in tawiyeledııe fırlı:tilllıa '"' 2000 düşman tay-
etnıil}ti. Çiinl<ü bütiiıı. bu işleri uydurmahyız.. yare6İlle karşı çarpı~ıruıJc mec-
kanştiranın konsolvs olduğunu A. C. SARAÇOGLU buriyetinde kn.ldı. Buna rağmen 
bihyordu. Birdenbire btğırdı: VVVV"VVVVVVV.r.vvvvvvvvvvv.. Lehistan bir ay mtiddetıe '"'-l ~ 

- !-~~ haki~; n• CCd•retle '! 01 
-

Ben dize dewedim nıi ? .. Y\ikaelı: Mimar Sinan tını b::şma ve, müttetiklerinden 
makamlardan e.ro.iı :tlmcaya ka- hiç bir y&rdmı gömıekai,.in hal'-
<lar ·abrtı<lids de bir h&diseve •• •• bi idıı.me edebildi. 
meydan vemıiyeliın. gunu 

Msrki de kendi kendine verdi- 1 U"1anm. ki havad811. hom bar-
;,'İ biı· hak ve saWı.i.•..,.le b<ibü~- Edi.ı:ne, 10 (a.L) - lılırnar Si dımanı harbin blrinti güntl. h:uı· 
ı.. ~-- ' nıının ölllmllnün 350 inci yıldö. • ıınıeı;ıı ba.ı;l!U'IU§tı. Dil.mü miinasebetil&dün &liıniye hyım ve mühasa.raııı. 15 eylfü -

- Ne demek':'. Sb kim oluyor den 29 eylüle kadar .ı~vııın e-
un ki 1;· camii avla.snnda mnawttn bir 

• "" ·ıze tmir veriyOl'llU - den Varşovannı bunun ya.nıuda 
ııuz ? ... l..tıı.nbuldau cevap gele • ihtif'ı!.I yapılm•fbr, İhtifale, 1ıalk ı 
c~ .•hy~ elimiı:, it.olumuz bağh ve mektep tıtlebe!erinin iştira.ki- Wert~-platUı ?e MO\ilinin kah
bei<liyelını <le lı\ı adaml1t· al~yhi- le söylenen lı.-tiklilJ. ınıırşUe b&.1}- rı>.maıı. mtidafaa;;ını kim~e uııut-
1'""1e bınoir tUdii. oolo.p ~ffir • Jannuo ve 8ÖZ alaa mıı.htelif ha· mıuııı~r. 
lrlekte ck,-:uu nı etııinlet·?~ tipler Koe& Sinuım hayat Ye e- Vıu'§Ova ganıirnııu ve şehıin 
k Onların birııoty yaptıklan -ıt>rlni, ınenıldlette ~ai.tJlı. bötiiu halin malr.eme ve yiye

yuk l(ıu-lci ! Blitün h11ular >.izin san' at ibidelıcıin.in kıymetini te-

l 
nJı ıcadınu, kendi dii."lmanlık- hartlı ott.imıiııleı.'d.ir. Merasime cek /ikdam.na rafnıe"- lıui>c de-

Pokmya mille-ti bugı1n de h..~rp 
ediyor ve ber zaJUan edecektir. 
Iı'nınsıı. harpleri esnasında Po • 
lonyauıo orada muntuam iki 
topçu fırkası vardı ve 50.000 ki
ıjilik motör!ii bir loUsı F'ran -
sanın zaptına kadar hattl on
dan ııonra ıw.weuduııuo yfu:de 
kırk ~ini kaybederek ooğüş • 
tü. Bir Polonya kıt.ası Norveı;te 
Marvlkin zaptına iştirak etti. 

vunışuyor. 

Füat biz d~eıııini bilmi
J'Orsalt ta bı>.yını ym. bu kuv
vet yenilinceye kadar döiüf -
mekte devam edeceğia. 

T.a PoloayUı 
Bir diğıeri yalan Şl!.T'kl:& mücade- VVVVVVVVVVVV'VV-VV'"""-""'""""" 

leye devama hazar o!MBk bulu
nuyor. Framıanın zaptından sou 
ra yorulmaz askerlerimls mllt • 
tetikimiz İngilfale bu!U'11ıak için 
irlitün ıuacialan gc<ıtiler. Hava 
kuvvctleriıniz mensupları (1000 
tayyareci) ~ltereoın şehirleri 
mUdafaa kuvvetlerinde yer aldı.! 
ve kil<;iik fakat cesur ~.uıı I 
hiç fllBllistt lelı:~ya ııalıillerıııt 

1 
gOO!emekle ıne:ıgul. Vapıırlıın

mı~ ve bahriyemiz ~ Bri -, 
ta.ııya donanma• ile llllıı it bir
liği yaptı. Oç Poloııy.. harp g&
misi İngiltere harbinde kaybe
dildi. 

Blltiln buıılart sh: döğüşmeııi.ıı.i 
bilmemek diye tanlf edemez -
siniz bayım! 

Nih&yet Mariter Polonya ken
di topraklan üzerinde bir sene
den fa11hı bir za.ınandan beri 
ızbrap çekiyor, fabl Dılemiyor \ 
ve bir mukavemet ceplıeai teş. 
kil edtlrek dllfmanı Polorıyada 1 

Kazım Karabeki
rin Meclise bir 

teklifi 
Ankara, 10 (Husıı.d) - Tet

kilitı 819aSi)'e encilmenl. Klzmı 

Karabekirin euc; isnad oluıuuı. 

meb'usluın takibata tibi tutui-
m~...9mın. devre sonunda Nr da
ıı.. meb'us seçilseler dahi nua
rı dikkate alınması hakkmdaki 
teltliflıü ıı:mvafık görmemiştir. 

Zelzele yerleri 
inşaatında kulla
nılan keresteler 
Ankara, 10 (Huımııt) - z.eı. 

1 
sele yerleri inşaatınd& iııtinıal e- I 
dilecek kereııteleriıı !llUamele 
vergisinden istisnası ve bu işle 1 

Xızılayın ~ o!nıası hakkın-ı1 

dalıi lılyiha yarın Mecliııte l<o-
nuııuJııcaktır. 

İngilt&n! ile bir hayat - m&
ınat mUcadelesine ~irişmiş olan. 
Alınaııyanın btı propaganda 1ı a.r 
binde de istediği !l"'kilde hart) -
ket etmeğe şttphC(;iz hakkı Yar
dır. Hele geı:en sene NorveÇ, Bel 
~.ika ve Fransa harplerinde bu· 
nun fı>.idelet'ini göt"düktcn sonra. 
elbette ki bu nevi nropaganda 
faaliyetin:! bir kat daha ~etlen 
dirnıi.ş, ınulı~Jit mamleketlc~o 
çalıııan adamlarının barelı:etlon
ni bllsbüt.üıı teşvik etmiştir. 

Ancak, bu nevi propaganda
lar da düşman ıı.ra.ziııinde. yapıl
mak icap ediyO!'. Alman tayya
releri nasıl bogün harp dışında 
bulunan Tiirkiye topraklan ii7ıe
rlndc uc;muyodana, Alman 
hal'p propagııııdasının da ııınır
lanmızı aıpnamagı !Uınıdır. Zi
ra bil'iııcisi na111l maddi bir teea· 
v:lz hadiil0Si sayılırsa, ikincisi 
de o şel<ildc manevi bir teca;vll:t 
fıAdiııeı<ldir. 

Bunu yllQl'lalrtan nın!rsadı.m, 
ıilln lstıınbulda l~aa ediiM Se
li.uiğio Yunar:hlaı.- tarafından ge 
ri e.lındığı ve otuz bin Almaıı 
agkerinin •sir dtiştüğti hakkın· 
da.ki rivayettir. MatM&ya bumm 
doğru olup olmadığım öğren -
mP-1< için bellri yüz kişi teiefoıı 
etti. Yoldıı. mstladıklar.m, ga:ıe
teci olduğumu bildikleri için ilk 
ol rak bu sualin sıhhatini sordu
lar 

Demek oluyor ki "be4inci kol, 
tu;miye edilen i.nııanla:r, dün bu 

(Sonu uyfa 5 sUtu,. 1 4.o:) 

MURAD SERTOCLU 
an~. F'akat m.ııhal-;k;ıic Cll6a.S1- eümhuriyet mc1.rşile nihayat ve-il vaın etti. Su boruları kırılrnuıtı. 
nı gorer~ksiniz?.. rilmi!}tir. Ne gaz ve elektrik vardı. 20.000 

Marki ala.y eotruiJ·e ba..·ı:ıcnJib: ilj~~~jiiiij~---jiii~~ij~~~--~~~ .. iiiii~Jiaijjiiiijjijii~~~~~~-~~~~~~~~--~~~~~~iiıj~~~~W=-~~~~~, - Ktmdo).n gtir~-e~inı, beni 1 

ce.ııal~'d.'rtıcak kiın •.: MııtMar .1 Dii§ID•nın pi,tar !etine- .ll!!l • dise, ıcyni 11.('yecaaeııgis işare-
nf v".·"h_ lıt-y i~gal kunetlel'in'ın 1 ı · tak rU d t ttn ı·ta olundugu· bir ""k meş-sıy · erı ar pte e\'am e • ,_ 

ıwı mu'}aviriııi t~e mi kal ' tiklerinden s. 9J.S te ('Ma- hur vakld.lara uil hatı.r;ı.ları u-
loyor!ı,r bu seferde? .. Ben eııın· _ ı van<lınr. d m.1 b ı kedonya) &cliııeıli. liman dahiline ,--

e ıoo ir eıni.r <•lma<lıkr·• bı'r - ı '-'' --ı Bu '•,•ret İngill.ere Wihin-
§e ~"·"- ..,.. 1 <;agn dı ve ..Utiln ..,,.a.inin düş- -b Y ya,,~, şimdiye kadar.. mruıa ~etmekte seL·beat ol:ı.- deki en kat'! mın»fferiyetler· 
und:ııı sonra da vamnıı.ın, . . Aı•- lab ,_ __ dal -'-' ...._ bı'r tak·-"'" '"ukaddeme 

1 ~ ilmekti için """ arınduu r l ...... ~~ -r'I~·r mı!s~nuz? .. ltalyan devleti kömür geml ori fora. edilip uza- B O V O K S j Y A S -ı T E F R j AS 1 teşkil etmi~ti; fakat o zaman-
t ti~eı<ınm mukaderatı. \'e meı g-,. gönderildi. Bıı. hldiPat ce- ( Y E N 1 S A B A H ) iN • lara göre l,limdiki şernit çok 
~:ı. mevmuba.luı olan Y"rde he -------------------------------------' ·•""-'·~•· old""'"ndan hali ha-nını "··-·- reyan ederkon ~et istasyonıı • ~....,....... ...,-
. şa'':"""-"1 ue değeri olıı.bilir üçilncii lıir duman ltiimesi d:ı- M h b • zırd& bu ;.,a.ı-ete eııkisi ı:Jbi ta-

kı keııdı ba.ııuna iş g0ı.--eyiın! .. , ha görüldüğünü bildirdi. Bu tla ntı· Meydan u a e esn ınruıtlyle tevfiki hıı.relret olu-Kuın ndan.ın emri ı.ııte. dtı il n·-ıy·~•<'• anJnıldı. M. t man!ar ihtimaJ amiral fon ~ -..... ~ 
. u •~rnf kiğıda.gö-~ ce;;di.r-ı (Spee) niıa !Uosuna ruerbut o- Bu takip dolayı.:iylo muha· 

dı ve ehle ıterek: lup (Port • stanlı) nm yt'rmi bandı.ralar.ını kaldıt'lhla.r ve Va zan .· ~ n(ovel) )seh~~~-~raıktısılelartoı:ı!il rebe kruv.llllÖrlerinin hemen 
- Aı.Jıyorum, görlİ"Ol'um, ıw ·ı 1 düm' enl-'-' -'abanda sıu:ıcak r mayn ""'"""""' ç . t>U ... ti .. 'k" bn 

J ını odoı; cilıetindeki (Bilezent ~- "' emil linıand """"' . l ron ~nr a •!l'tlll ı wbll.P c e· 
mandanın lmridir. 17akat bunu Rod) a ~eri em.rolunan kö- ederde ke§işlemeye doğru a- f,. __ (arG'-··- )and .. -· ın~:n len ieap ediyordu. 
ek! .. etınek i~in kimbilir bu iki milr camilerinden ha6ll oluyor- çıldılar. .. V ÇÖfÇİ 1 ~ ........... w. uşmaııın • Fakat ı;riındi o kadar kesi! 
bikre aleyhinde ııe kadu itti- du. (Ca.nopus) bir teernlıe da- • silratiylek ke'ışiedrn~ye ~bgru duman kütleleri sa~mağa baıı-
ra r, M k:ı.dar yalal!lar uydur- Ayni zıı.nıanda ilk pi•.tar se- ha yaptı; bu defa gıı.yei irtifa se~ te 0 ugunu ı. at; lamışlar idi ki; yıırım saat gı>-
dwrnz. Dt'ğil mi!.. 1 finesi anbt.,'\lldığıua giire (Ho- ile bir salvo ateşi icra et.mis- '---- 78 - ~ğioden (Kent) ııdmeııı l)er geçmer: amiral bu mahznru 

Milrki !or-ıtıı;nızı olmuştu: ker Povintl yakınındaki tel!tiıı; ti. Mermiler dfu;lmana gene dtt..,~a Um!LS1 .muıu..ta.za bert&raf etruek için bir ı;ey ya-
- Be"" talıl<ır cdiyozımmıs - tt'lgraf itrt.asyomnı.u kastedet'ek vasıl olamadılar. Fakat an- detti bir inkiııa.rı em«"le pek etmek üzeı:e son ifUr'atle ha- pılmak lllıumunu hissetti. Düş-

Tad. ~Bey! Sözleı:-!niııe dikkat &-J sür'atle yakla.şınakta idiler. cak 100 yarda.ya kadar açık nadiF'ılrhuak~(!n··.....,,ı·b•-ı ~ reket eyledı. . mruı görillemiyordu. Fakat 
ınız. $imdi (Canopı.ıs) zırhlı$ı ev- düıımüıılerdi Müteaddit te- """ ·- "' ~- .O kadar ıaraı· ıle devam et- ıııı.ıLt 10.48 de (Glasoow) 
- Ben k.im,. .. yi tahicir etme- velce yapını~ olduğu tertibatın m,.;-;agerllll' İıwnbar.ılann ta- finaııinln Muhiti Atlasiye mış olıu_ı . fena .. hava.la.r ar~ &efinefıi onun 12 mil ile-

yonun. Hakikati olduğu gibi söy 1 lll'meratını lktitafa teşebbüs zı enka ::ının, yahut <Jektirme çıktığı Amerika garetel.erinde geçmııı ıdi. Gok nıavı, W;_nız ride olduf,unu işaret etti. 
lııyonım.Halbuki dün ı;tce biz edebilirdi. (Oanopu•.) sü-.ra • bir merminin kıç bacası ka - göriilmüş ise de, amiral fon l'!Utit. ol1:!P karay~>len ı.ogtık İngilP. gemilerinin me><.ı.fe ka -
Enıın &,yle ra.ü""1terede bulun- risi kaptan (Grant) eYn"lce a- idesine vurdıığunu gördük- (Sp<..>e)ye başına geleceklere bir rilzgu esıyor.~ıL . . .. znndıklan aı;ıik&rdı ve saat 
d.uk. Doğrudan doğruva lrendi- ~ırrnıı ateo; i.;in sabit plaLfor- !eri •=nda idiler. Teknır dair tek haber bile vasıl Hayada kabı~ıyeo ruret 10.5") de amir:ıl, (İnfilkaibil) e 
81 ge!ecek, sizinle ve lı:tım!llldan-i ıntmdau istih-:aratta b'1lun _ ate~ etmek f~dnsı:ıdı v" birkaç olmamışti. Almanlar bu gemi ~11 de-recı'lleydı ve !ngilız dum.ıını tenk•s icin sür'a.tini 24 
la koııııııacak ve si>.i iknu çalı· ıı:ı11lJ olduğundıın saat dokuz- dal,,i!•a sonra saat 9.31 de dü.~- dt:u Sl>rı. defa Bahri Sefitte fıl?su tMe~brok) ııu~u a- mil~ indirmekte olduğunu 'bildi-
~acaktı. Eğer muvaffak olamaz.. da ateşe ba.~la~k ic•u ıııü- ıruın 8 kerte geriye saldırdı iken haber almışlardı. Ve çıgın~ .çıktığı zmn"n duşmıın rip (Glasrow) eefinesine 3 mil 
sa ve siz gene onun teb'ıdinde saade ta.lep C'tti. ve şimdi (Poıt Vi!yC'm) met- (Gnayzcnav) ın sf!-vadsi gerı:ı.erı ~!' a~tındn olaııı.k ileride blılunnıası emrini verdi. 
ı~r~r edecek olursanız menıle . Bir çeyı·ek RS.at 80llra dliş- halinden epeyce harice çıkmış (Falkland) akılll1tı ~ı.nılıue Yazıhan !l'~e~ilıyordu.. Bir:ız sonra da (İnfi!ksibil !' «· 
ketın ~13.ıneti namına bunu ka- ınan piştarlarınııı poyra,a ohıı (Kent) ile muharebeye kab•.tle çalışırken (İnvınc:ıblel. in (~e~t) ııı oı:ı.une geQ:ıış "e mi1""1in sancak kı<: omu7.Juğuna 
bul etmek gibi bir foı·agc_t'.-! bu- rota tebdil ettikleri ı:-•>tiil·lü t.utu.şaeakmış gibi yol kesti. orad'.l bulunacağını .hiç bir hayli ılerlde bu.lwım.uş olan gelerek dumandan kurtulması 
l~~~a.tı. ~illün bunları bana ve (Pembt"Ok) burnuna atı Bu vaziyet o kadar khditkl ;."çlışı~ d'hati~e%memış- (Gl8':.:~ow) 8"-'.:::Uet.ı .on!aı~n bıltlirilmi.l'ti. -
va et:,nışti ... Bu sabah size ha- mil kala, (Volfl lrnyaları a- rruıe idi ki; !:ııgiliz amh-alı hi ı. mı 1 . • 02UJ1un ~re abnı :U:11 e ışare e !ııte bu ku~"Ut ile bahnye t.a-
her go_nderece;, vaziyeti tanıam.i cığında toplaıı l.elsiı1 telf." :ı.f mayesiz bir h:ılde bulunan ba.~ına nasıl b~r ış a.ÇllllŞ ol- bıldirmekt.e ttlı. rihinde taıııdııhmı;o; ''<ımuml 
le bildirecektim. ' istıı.syoııuna dı;~ cdilır.iR ol- kruvazöre kumwclan sefinesi- duı,'Ullu tamamıyle derk .. *>- • Aımral foıı (S~_) hasmı takip!,. hareketinin ihtiva etti-
t MIU'kiyi bjr düşüncedir almL1-' dıığu ha.ide vol kect.iler .. Bu ne y~ klaşroak i.;io iı,;a.rPt ver- derele va kıt kaybctmeksizın fılosıınu vazıhan gorup mu- iti serbratii harekat şimdıden 

ı ıııın.lı. Egcr böyle bir konu- eeııada, amirnl (StoddaıdJ, di; fakat kntvazör eınre ito.- geriye döndü ve son sür'atle lu>.rebe kruvazörlerinin sehpa hasrü kasre uirrayordu. Fakat 
şup ~aşma o!ctu ise cidden ~ok (Kamar\'on ı sefinesini ha- ate vakit bulamadan tehlike limandan. filosuna doğru U· direklerini ~e farkeylodiğlı>~en bunlardan mı;k& kuyud ve şu-
~ h ·eydi. Demek ki kendisi zırlanuş v~ düşman (PPm- akik .zaklaş~aga başladı. en ~k~k.' fır~a:ıına doğru rut da zuhur edecelüi. Diı'fPr 
la Yac udel c .Yere ı~i biiyütüp, telfı.~- brok burııuııtı dönPrle~kc:ı ge~ti. ÇiinkU beş d a son- Şımdı saat ona. çeyrek kal- te?.ytdi sur ıı.t etti. Bu etınada f!l"fainin tenkisi sür'at etmiş 
n e ıle olmadık şeylere yol o'11arla mııhR•·<-beye giı işınek ra saat 9.45 (GnayZl"nay) li- mış._ yani d~aııın ilk göri.il- İngili~e~·e en. ya.kın ~üşman olmalanna rağmen (Karnar-
Çmış bulunuyordu F k t b' emirrıi almrntı. maru görecek bir mevkiic ge- mesınden lkı saat geçerek teknesmın liman 0.!\'1-llldan voo) ile (Kornvol) cok ged kal. 
~~~::. 3:'Jllğıtl:uı ıDm.ı~ ~ön::;,: Fakat ilk sözü. (Canopua) lince, Cbıgıli:ı gemilerinin fay. (Brietol) dan maada bütihı on be;ı mil kadar a.ı;ı.l.."ta ol- makta idiler ve s. ıi.7 de l\llli-

ıçın: 1 söy!Pmek li'ııım geliyordu. rııl'''lnndan hasıl olup yük- İngiliz ı::em~leri etim tutmuş- dcğu tahmin ed.Hiyordu. ra.I tarafından yıı.pıl&n bir IR,ti· 
- lltr neyse· lıı_ ld . (Kanopuel un topçu 7.&hİ· selen dumao,, buluilan liman- tu. Demırını alınış olan (Gla . .ı- Bu tahm;ı.ı bıraz fazla ol- zaba cevaben slir'at gdyesı.ui 

~:;e~~ru· Hem' ,:ad~n~ uböet~ ti sahilde bir t:..raııımt ınev- da Almanların ihtimal verdik- eow) sefinesinin (Kent) e il- mak gerektir, fakat her halde (Karıı.a.rvonl 20 mil. (Kornvol) 
korktuğ~ b~ılunmuştur, <'l\ıette kii:ı• y~rleşıııişti. lefrıden çok fazla bir şeyler tihakı omrolundu. Ve amiral düşman fazla bir ıııe8afe ka· de 22 mil olarak blldt.rmiııler-
falan kalkınUz gıb1 mukavemete Dil')lDarun 11.000 yardaya olduğunu anlattığı gibi hep- (Stoddart) dahi limaııdıır. çı- zanmı~ olup, bu (Horn) buru- dl. Antlral (Kornrnl) seflne-
lim 

1 
adan kolaycacık tes geldiği.ıli görünce gemisine ııiııden. fenası 'm limanda rnu - karak karakol gemücrlnio ku- nu arzlaru;da iyi havanın d&- sine (Karna.rvon) un sancak 

0 ur. \ işaret verdi ve bat taretinde- harebe k.ru\'::ı.zörlerine malı- mandasını deruhte etmeğe vam edebileceğini kiınııe U.- kıç omtızlui?ımda mevki alın.a-
Mutasaııf veltili bağırdı · ki iki top birden patladı. Meı<- sus üç bacaklı direklere ben- memur oldn. keffül edemcr,ı:ti. sını ve (lnfllkııibil) sefinesine 
- Yağma yok B h gene: miler dll~'Jlıı.na VllBll olama • ziyeıı ,eyler de görllni1yord1L 10 da filonun mütebaki gc- Binaonaleyh, amiral (Stardı) de 19 mile tenkisi 'ür'at eyi&. 

llnda tesr 1 .. • u al karşı- dnn. aath! balılre dü,tüler . Dövlll}meğe susamlll. eür- mileri de demirlerini al.arak vakit kaybetmeksizin "umumi m~ini emretti. 
ruzdan bi~m g~~ hiçM~ Fakat o anda Almanlar etkir bir r,.pt:ı.n bu kadar fid· İntilkslbtl (lnviııcihle) ve (Kor takip!., işaretini verdi. Bu hl- (Arl:aJll Qlı') 

(A.rka•ı var\ 1 M--lıfl""~P!l!ı~i#:ılııllflillılll-.Pllııl-.lflllll1ıi19=illılll"'Pllıı:A~~~l'-l~---ilflllllllılliJillıflillllllltdlf&ıl~.ııı'#<lld . ' 
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Sayfa : 
L2 •• s;:w -

. yaru:ı .ıaa.t' gfi- 16 1 
;refi iç!ııd hır t . m bum mı is, 

tedıgı gi bii ün kııvvcıtiyl o fc d<Y.,ra g'Jrco· 
ıııüvııze esiyle tu ?'131'.lll~. sin ycksa.. B:ıı;l':a türlü } ra- 1 

yunJun,' v1 .r m. 
diyort 1 •.• 

- Bıra1nnam nst 
- EJrak be kı n'. 

t B:\Ç t;;ır fı 1 lncl cıyf:ı.d.ı) 
gtsterılikleriıN hükmettik. Fa
l.at umarız ki bu ceza diğerle· 
ri içL'1 bir dere olur. 

N· 'ıiyel _,.·,, te.rıizlik !'on• rolil· 
nU ~.nede t r C:efaya ;,ıhı :ar et
tirınedil.I rı mal ·.m. Fal: at şı:. 
0'1 beş otel ıı ltapaıın:ıa cczıı:ıına 

- Vefi be' Bı aııaill, ı:en 1 yı gö:rüleeck kadar temizlikMolla daima Am.ııya sola , rız.. deili. 1 
giriyorl!u. Adalı Halil, h=m ı1 Aliço, yer· :lal kalktı. c::· k.!~a be! 
sağa alır.ak ist i ı lınldc, o, sır daua yUriidü.. Ahali, ihti) nr j Dey. •e Kel Aliçou ı-.a.rası 1 

la kaçıyor ve ;ıiirc!ıi 8'll yn.·ı Kel Aliçorum IMY~ ~ · · - kızmı tı. ti;ar olır.ıı.kla bera
pıyordu. Böyle bir tt nı ~ mı diiği!nü gürünce hc'l bird '-' b:ı.· her b'CUC kavi ;eli. Adalııun H-1 
lcolaylıkla e!c g._d"llle!.. ıııü • ğırmıığıı lıaşladılar: Ieğo.ı::e ;apıştı. Ve. d=ğiuden 
kün değildi. ! - Bravo Aliço.. ~rin ~o.. dA tut.arak bir hamlccJ~ boyun -

ten mahrum oluşu da. göstcriyo~ 
.lı teft;:}lcr· ço1t sıkla. lırmak \'e 
~u ya_ m::k lizımclır. Hem yal

rız otclk"tle değı1; hafüh teması 
olan blitün milcsesderdc. 

Oteller her miişlcriye temız 
~r;rıf venııeı':;e mecbur edilm!"
li; k~ı-yolııları, havlulaı-ı, ruasa
lan, isl cr..'lclcd tertemiz. gıcır 
gıcır, duvarları daima lxldannlı 
buluıımahdt. . Otellerin sınıO ~rı 
anısındaki fark bizde tcmiJ:ii!t
leıi arasındaki f kla taayyün 
u:lcr. Hatta yal= « Her değil, 
htm oütün amme .ı.ıizmetlerin 
de sııuf ve derece farkını biz te
miz:il-.lerindc artı:ıuya ah"'1x:ııv. -
dır. llu, blzıı ınıı.lı::ıııı bu teliikki
dir. B[!jjka mcmlelte erde her sı
nıf ot.dler ayni derecede ' 'nıi~ 
olmıya. mccb ..rdur, Bunların eş
yası, ı:ıaru:al"ellı, bulunduğu mev 
kın ~md:ıki farklar, suııfJar: a
ra:ıuıdakı iarkı Iıuııulı.ı gelinnC'l~ 
!Azuııdır. 

Au Iı H ııı, gadi'..!rlığ?nı kat - B ktır gilret.i.. d.ırııı ı ı;özcfü .. Ü ';e ele Adıılıya 
iyen e den bıralmuyordu. Yol• Adalı, daha hfıla lıruıı:ııur bağ•roı: 
ıa, keııdiame ç:ı~pık cldi&ı de-f boğup dr..ruyordu. Za allı, '.M.:.1- ·- Abe l'-.a.:ı.. Bu ::.- rcş ıni 
reeede 0 J:ı. Mdl.ayı eline :r ! la, biı.ik bir • e gulmiıfJ. b • I ıı ı. ııaı;ı! temiz güreşi-
k Jık • cz:n ~ yordıı. 1 Aliço. iki pehıivı:..nm yor be? Tehcy hepten kalpmı.ş ı 

f,ir ara: gr..ııe orl:ıea lıiç einli. Adalıyı gi.lgğsliı;' ıı.lt?n ite-1 an be! .. 
bir oyun ve d: lnı.a yo.ldı:en ense 1 rek; 1 o; e e• ı..c.i. ~ lı lialil, A
cnıı"-> c dur. lar'ıcn, Adalı, kol - .Abe kızrn, böyle giiı~ mil li :.Jıuı çe ·m. rdu. Çünkü, 
~k rtl bire Moll:ıyı bo olur? Bınılı: boyun ıuı:ğu Ix-: k~ n h:ırtn pu?t s yoktu. 
Y1ll1 ıru•a aldı. Dt:;oince, Adalı: ıiol' , • m es ç rmıyordu. 

Ve, öldürcıı.iyc ~ b...,- - A ıc uı:ta ı:ıed bınlm· S:ılıL::di .• .J::~t, çok ı isti. A-
ıa,Jı. ?.!olıao.ın boyu Juruk oyu cakını~1.. liço 1.'.:ıllay:ı. dör:cre!<: 
nwı.a karşı her vn!3t yapn <tal D•ye c >-ap v ıirı : -T ... t ~I"'·a. be'. 

1 olduğu m, nevrll!l!nu Ad;;lı ı:ı;a, be, durup durer· en bo- (Arkası var) 

ı.ı ı ''' oluyordu. f];s;~:;;;a;c;;;;;;;iiiöö;Qöii~.a..iiımiiiöm~!iiii==iiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii"ii Birçok Avnıp;ı memleketlerinde 
bu büyh.! ol. .. !ugu "'İbi, tı·a.nıvay. 
v:ıpur, til'cn mevkileri ardSlnd:ı 
<1n ııe lC!'.:l:zlik, hrı.tta no de _n.ı .. 

1 zcmc fa,,.liı gö.rünfu·. Bazı r."'-... n· 
fokctleı <le birinci mevl:i de 
ikinci mevki de kaclif., kol-

.A.c!a!;, t.10\lay1 kat'iy yanı-

na sokmıy<>rti.c. S· ·.ı, r.ola sa
vurıı.rak !:::.bire Mollayı J.ı<,(;u
yordtt.. Holla, l..ı.sı;ııım ya~ ı .. - Lıııı:;====-="""'...,."""""'==---....,-----===-.dc=;il 

::u:oıla:,}:::::~ 1 
d .. m icabı ... Tra.s vay.arda' tukludur vı.ı :ıvnl dr e -

nuştı. Gö,L ı dı flı:laroışt.. ''O •n•ı ' 11312 f 1 I' "'~ 
Sey .. ~1.-ri, ..nıir h-p!ıub.. Da- • 1 C ~iıt~h Öi>u u 

'le gıcır gıcır. tertc:r. mr. 
Yalruz l..ll.<life erin renkler ckl 
fcı· vki •W klarını ı;~ • :ır. 

a.lar b ... w: 
~ olcyo.·uz? • 

- _,\ l: hı ?c! .• 
- _.ıı.ks::.;,ı..ur bu!. 
- E·ına gı...l. ~'"'me?.Jer!. 
- Adalı, me)°aan<lan .:ırı .• 
Derken, bir a~ ı::Ua.n: 
- Durun! .. 

, Sadam yüi.:acldi. Bunun ü.ıc
riı:.e eli sopalı u.ınııli deli' lı· 

lan meydana yilrildii. Adalı H.ı.· 
lil or~ • .a de;:;illi'. Do.La tıfıla ı 
boğu.yo '< V ç rııı ' .up 
~tiriyOJ'du. 1 

Mcyda .a yi.nl3 ~ i.ı il:rıi
ne d ... r:.J.1 ınz..L tı tem· mc
muı o:..ıı ça.-....ı;ıı .uldı. K •
elli inzibat ıneımıl"ll. eli sopalı)a,. 
rı mcy<lııııdaıı surilp yerlerine 
oturttulıı.ı-. 

Alı ali durur mu? Avazı çık -
tığı atlar bafırıyordu: 

- R=let lıu. .. 

' Temizli! bah!ıinde bizim. ilı • e ':: !:.le ·k.. i.crcJdöt etmedi. l.kiııi de ac· ınnl etme<liği.ıniz esnaf yok gioi-
:.ıld:ınıi'Jn CEeri. ı dir En ınu•cnfı cadde ve scmtl~-

lt.ıııya H becıiıotaıu 1ro5 de Bu nldnnışlnr bize ıın flkrnyı rimtroe öyle berberler var ki lı:ıv 
fethetti. Taarruz.den :ıncıı.k bet J::.atıl'l:ıttı: lu ve talİım.ları acınacak kadar 
a~ 2r• ra H:ı.ile Sel' "enin plyt-l = i !)Airler,J.tn birine zama • temizlik~n mahrumdur. Teıniz. I 
· tına r,irdı!l!nL~ \'C 0 =nn nın lıil fu:ıııl3n l!l)!O.ı.!l:;i ıcın bil' lrnmek i.-;n ..,!rlttiı;;~ız hıı..-namlar 

Mu ........ ?ini: ti · + ..... ~a ~.. ,., .......... me ' ye :l'~ ~mı C''llrCwu..., .

1 

ı;)n<l<ı \ıu asrın eseri yoktur. Bu 
- ":i ra- ş · :ı.ır asırdı le mileR!ieiielerin manz: r~-

clan çıkaracak - Hayı:-, ~· · ı.. :ı seıı\n gi- sını gmüınllı:e temiz göstermek 
hiç bir kuv;-d;I bi b r zat :Jıiye 'amnıam. ı· !ay do ·ı. Bari lev:ı.::ınıı temiz 
yoktur! İhtar, tehcL .. para etm yinco 1 olsun. 

Deın"•ti. B\ı- lıü!mrr.dar yaşlı şah· k se at-j Esnaf vı> milessesc!eri temiz. 
kat andan bt-ı; tırn:ıc. Şair gene' oracı ;, de- lem<'ğe nı"..our etmek için ni -
sen" ;::t'Çtiği imi 1 ğil. Hapislıa cdo ş;i~l r y ı.ıı-ı z·ıal• mız müsai ·r, kfıfi şi&
clc i i ba uk ma···a L..şlamı~. • ru:dı ~ ıı:ir di!tte cezalar verebiliriz. Ancak 
::.ylık bir - j l ı yükııe.k ııeelo de oku - ıkr.a. koutroliin 8'' ve de"~amlı olına
ledcıı sonra 1n-ı kanıısmdcl<l hir ma.lıpas hazin m=dır ki ilw lcre, Uikaydiye 
l .!izler. Il:nl· h cin ~laımq. '[:.;hali göı-ünce aelıey o ıyor. Buna bir de ınüş

yanları .t..dts • Atabe "-'' ı!a, şair rf'Viri•-. l:i.iyk• bir a. i~ha- terinin alc.::rış ctmemeııini ılave 
&-l'. ~n ele. ~aıı iclı:n de k~n<Je kand.isiıı anlayan etmek t:ızımdır. ~ ;ıer dükkli -
söküp ntlıl:ır. ~e ''.lkdir eu bir kafadar bıı!-ı nında önüıniiııe kirli bir havlu 

İtalya in-allık ; lfab<ıı duğuıuı ııükredenı:ıiıı. Hat • hü- koncluı;tı z::uruuı ~ıkarıp periikll-
tanı fethettikten sonra. im a- kili ıd:ıl'll. J a inden ne derece ra ıadc. etsek ve teın;zini istesek 
ratorluk oldu. ~mıık ki ın un olduğu b.;ı.b.rir.i !:>ile onlar üzerinde resmi bir teit4;-
imparatorluk beş ı;enc ~Ül'fTl Ü.';- yol!ar,uş. ten daha çok müessir olur. 
tür. T'ar<Jı beliti de İtaly:uı rakat hi~ -;in, g":ıe !<ıu-şı r· Bel·~t Sıı.fa 
imp:1rntarlufrunu .. ~''i!' d·"· · h · h' • - - ~ -- , .... ının ng .;· tingUr agla - -,1-1 . d b" . d .. --, •. 

- Bırak gü •'Molla! • impar.ıtoı·l".Jt!., diye yidede- J.ı 1 go"'rwıce d ""~' k ' ç erın Elli ırı u.şman wıoJ· 
""' eaktir. somıua: ' • ·-'""-arı: yaresine ~ onu u~uru -

- Molla gaa tir. ....... ,. ;..,..bilir, ., __ , -..·0 r 
· f h ld · · &ıw "~ >=Ill - Arkadaş, bu ııitrim ıruh ,. ' T. . . ._,__,_ de .. 

Ali od e ıa a. e sınu:len· Rıı·'ar ,·_ ·"--ı• pr·"-.-• ·- · ecru=w son -c~ ıyı "' ...,,...,... "''n••=·~· ne.· h!r sir·lir. Neden a L- . • •. . ·~ v . 
ııılşti. 1' ' "' :ı;;Jı:na dö::ıerek: i~m müddet viırini moda , :Sil , ? · ' :ıetıc~ ve,rd gı soylenmektedır. 

- li:ır::::ıı, n ;ı, Adalı ne y:J{'ını~:ırdı: Bmıa "S-:s • ~ !Alıpuıı gözlerini ıs!lerek i.ulı too;~lizl -ın yen~, Jıa~a mlldafaa 
lı~c bç! lik pror:raın., diyoı-!P.rdı. B~"n nmiş: vas. J._aı-ı dadilıkrı bu olsa 

Dcyi:cıce, Ka\'Ulla·:u : 1truyanların imrenı.torluğu a - Beıı bi= çob'.l.Ildım, b:r eok ge~clt~~ dclı hi k Tk 
-Etı her gu··r.-...te bö,·ledir.. böyle ir ~ .ıtn iealıatırıd.:ı.-ı· !· .;-unlan.m ve kcçi!e~ .1 • rdı . u._~ . :a .! <:<> · yenı 1 

-
...,. , d•r. Sen öyle okurken salıal sal· )er;• ._.. .. rıp ve mfu!~fııa va';!tı:.-

lli r~mad:. mı işi kavgaya d:.>- Kadıu biletçi laiı lıkça keçilc"imi hatırlı·;o- hr __ .na u gı~ ~~rmıd' • ır. F~:akt 
iter.. nuı <!a ond:ı.n ag '<'rum. ~ ço;~ı n ı- ıı~u mu n • 

- , nl.ı:;o·:mn, mahsus :ı--apı- Trıı.mvayıara :kadınlardan l Fl 1 'lCf r d<-rin hir v~is ve kakt;r. 
~or. Kavf'R çık:u1.ıp ~ireşi a- Lil;tçi :ılın:ı~-ın.ış. Ha~t!i. tatbi-I inkı 'r '"' ·le ağla .ık \•e saçı>:ıı Sıı.nema ... ız yeır! 

u1:m k . katına t·t-çılıyormwı irile. ' ııı ıI <na« l n.aı tııbii şaircj Sirkecide bfr 
y; a • 1 .yor.. Tramvayla- ~ :?el . ·~ • • -~ dilkkfuıda ça!ı- 1 - Öyle, o, Ylkıyı göriinceınn şu tıklım 1 " SıJa.'.O' •1:'..lıP"ztc aldandı-:ıJ?ı ı bir genç ev-
böyle yıpar .. dedi. l•klım halinde 1 anla ·p •ı;tooavyı. gibi v.ılt-ı . , vcl.ı bir fotoğ· 

Mollanın b::.bası ~ıym'fiu· \adın oiletçilc- • li"lde b~"len c=in~ hakcı··laı· _ ~ ~ raf makiııeı.ij 
- Ayıptır, bacaı':<111 kadar rın n~l 

1 
~et, · tabii yakayı kurtv r.a!t. Fakat S<>nra kmruış 

cuk "· hli 1.1. d ,ild" keeebilcceklcrı -, ~~ ~ . hiılil. aklı b ına gelmey !er,, - _ - r"lmıŞ. Bunla-
ço .... =I _pe van..,. t'g l", 1'" "~·'·-ı -·'i· ' . "bi ~..ı ,,.. 1 n· ~ .....,, "~ F I" gı ._,.,:ırınt bnsla?tnl yol- - - n satarak ei • 
bırak gureşı.. yor. Erl.ı,.:,. bi- :· m k Sll':\lil geleceğU11l fliphe ııer.ıa sinema 

Nih · et, Cugır yeri !ut.çiler ka- ı · . var mı? j dolaşmış. Bu 
kalktı. Aliçoya gelerek: {'UUarmı ve ' __ _ _ H t • • ! .;eıı~ mahJ;e. 

- u ta git roüdıı.lıalc et bu tantala~ıııı da- . '2 va orp7 
mede hiı ıme diyor ki: 

. . ' ı' yayarıu v~ aneuk l:ol!:ı.rıyle ba- Gereıt t nmı ı k Al 
llJ" ... _ded1. nnklann•- ktıvvetine 1" .. tivercrck ...,.uız er ve gerCJ . - - Sinemayı O kaC:ar &Nerim 

11 Ca ·~ ' - .ırı:ıulilr bt-nOiz cl'ii;ıman tayyare- ki bir r;ımi kaçırsam ve gör-
ı·o, 2ı:tta: kendı!oriue yo: .arken bunu !erinin bi:yillt ~lıirleıi ·1Z(' in- m~ı:.mı g:>zilıne uyku girnıe::. 

- Git söyle b:ır&!ı:ııııı boyı.ııı - zayıf clnsin memurlan, he.le ya- de uçınal nııa ve b T'lba at; :ı- Bı:ııd.an dolayı biltün yıldızları 
darui(u.. şını başını :ı.lnu~ belki bir kaç !arına nıiin iol&ca.k hir çare bıi- tanırım. Bütün filmleri bilir:im. 

Deyi.;, Ca~r: çr.cuk bUyüimüı> bl{:ı.rclcr nasıl lflmıld•lar. Falcut paııı.m h~r sin~ınaya gil-
- B..'lı.i dinl ez.. Rica ed&- ya~r? ,_ -•·-ı k~ra bil· meıfo Y lmedib'i için hırsızlılı: 

ıim usta, ııen ırit -:··yle! • dan biletçi ııcçilccekııe o ~=an rııaruz ka!ıncn · • Hükim: 
Eı;cr gen ve güzel ~auw 9.1"• yii hır akma ~ yaptım. 

Deru. Kavasn·~lı, da: da tramvaylanu ıçindc ne hl-. artık Rerlin u) L ; · :f - Övle ise, een.i sinemasız 
- Alic.o, kalk söyle !!il heri· let, ne lakırdı ketilcm'y::cek, l:ıir ıfngili taı.yare 1 {'\ J "P • bir yere "'lindereyim de bira2' us

eurcun dır ı;ideccktir. Kadı ·~ tar.ıfuıdan 

1 

~, "i," lan! 
/"' tramvay • m ll::lannın ne işe yakılıp ~ılı- _-'_- v ~ -), DC'T iş.. Sinemasız yer nere-

Mu
•• sabakamız yarayı:cag:ını go eden me~- yor. . . E.. ! ıc.;_ si? D'.! yala ol<l :hı gibi Tiir· 

.& lamız :ı:ail o ıya.cak. İngılı 'c ba- ~- · Viyede de ' · höyle kaı;aba, şe-
• • raj bıılonlırı- . bir kr :ınsdı. F.ğer aklının kast 

h 1 k d eçınıD Sa a I nı icat etmişler- ettiği m:ılıald{:Il ha.şita l!lllCmasız aft. ID a Tur hafta içinde öyl 1.i diııc- di. Fwt Almımlar bunl:ııc!an b r )el' alsa lı->n de gicJeceğinı .. 
Resinıli bahar m'.lııııbeJra.. !er oluyor ki bunların on ın·l- d:aha yükzekte u,;a :ı.k gôz'i la-.- Çiinl<c bu sinem.a neslinin Clark 

mı.Dnaonparç'1SleıYVe!lı:i guıı.·· _ himlerici bile şöyle zikrcrliver- palı bomba :ı.t.."1lıya oo!j]~.dıl;.r. GaNc'i ila Dean.oa Durbininden 
mek için bunun gibi bir kaç sü- Fııkat. bir ı.ıüddettenb.>ri İn- <nnu =idi. 

kil nli · amı;:da intişar etmek- b-- ... 
le resını n,.-i hitama ermiş tuna ihtiyaç var: gili.:tler miitNş bir icat.tı11 tec- , 9 Ce~İt çorap 
bulunmaktadır. Şimdi eliniz- Almanya - rübclcrini yapıyr;dar. H ıva tor- • •.ı 

ul 
40 mn elinde avıı- pili. K&dm ço-

de b unan P1ll'c;llJJ1 y.any.ı- cunda ııencler- Hava tor.uillerl kU~;id'..k ba· rnµları artık üç-~----· 
na getirerek heyeti 11mumi - donherı b:r iı- lonl:ır.:lan ibırcttir. U.ı lı:ılonlar çe~ide inhisar e- //~# 
yeeinden tek bir remn vüoo- Jet olan l.fa~a- ~tiıi:;ı lııfili.k madde! rlni ihti-,dccck. u bir / W,,~ 
de getirecek ve bunu ~ rista ba; •ıc va ediyorlar ve çok :ı--l!kseklere, çok erkA'tler \ 'W!W .. /d 
sonuna kadar ga.?.Ctemız b ''ruüsabaka memtıT uğu., ad- kili bu vaziyet- Alman tayyarelerinin u~abilc- için nıesu'. ir f // 

t~n e d.rcc,. cc'ıl-i en yüksek sahalara ka.· çok b.dınlıır ı.S , 0 
resine gönder~ Bu - ı;ıloln:ıs ol~- dar çıloyorl:ır. F.sas ~dur: için ise acıl h --
nu doğru olamk ya.pab'len c...k iti intilı..'U' Alr:ı::..."I ta.yyarelcri'1in hiicu-ı bir halıerdi ·: , -
500 okuyucumuza listOOıd ev- ' etti "e Alman-ı '-·-•· -'-1-- --"- bı ım.o· velce neşrettiğimiz kıymetli • ma "'''"'ya~• ,u;,..,.. 1 - "cı~ •m- j 

ya ile anla;:n•ı Yugoslavya, Al- lenl;.rlan binlercesi .;ali' c-i!i- ·dm' ü•l' ço-
hediyeleri takdim edcce;!iz. 1 · · ınaııya aleyhine harbe girmekte yor ve gök yüzünü kaı:lıyorlar. mı arın 99 çc~iı oldı!Z'.ınu lig-1 

• ==:.::=--

a 

ut ife ... ·i tetlcik ve tasd0 J{ ederken 
niıı gözö ·· de tutacağı bazı !, .• nce 

- Eh. Nı 'yet ç,ke ' · :e r""' ___ Yazan : 
balıan g, ı lil' .. 

b:r fır<"...atı 
utıruuı is" ~1'.'I 

vun.Juyol': - Evet, kı... o.ç ve kanii tir 
bD.lıa.r !. 

- Fa.ka•. nede <ılsa babıu:dır .. 
Ve.. ıırkasındcn yaz gtlişoı.. 
Hatta geldi bUe .• Hani bir şcr
lu vııı dır: 

-lisan, Maym ayları, 
Gevşer göuiil yayları! 
.Artık herkes S&Jfiye!"rc akın 

etm ' te. Yakı.nd.. muıırelere, 
yazlık Çalgılı l'Ol'.lnolıtr , a.çık 
lıanlı c;;1cnce yı; leri rağbet 
bai-lay cak ,. lıu r, ,;;oet sıcak· 

lunnıak icı:p eder. Uaı ıı ııof
ra=.ı s:ısuz hır-akmaz, bırak
m'\Z amma, "ctirdiği ufak §i'J.e 
b.ıytı.ıı h~ biri,;e - y rme ı:;ö
ı-e ! - oıı, on be:J ;:ııru;, kaydet - j 
nı$ llııı.ı et:n"z ! . 

G .. • - • ki b:tlaei:ven:n tat-' 
bil et.:.jji tarife Wı.ı:r.ı'. ru3.hal-j 
lttiııdo tekrar!" "n bıitfaı tef· 

. in~ hemen 
ı;:ıWıyor. Bir 
l:ıllş, bir k 
<l.- okr vucu kıt 
Artık, sahn · 
heyetiyle ıı 

ı;a.Jgı)ı g· ı.lııO 
min ed!lt1ılı; ve 
gamıo "~al 
"ı;ıı ı.,'llı,. 

laı·ın a. lnı<ım ni~t.ı de g,...r iP ti.şlere raimen, bazı, "ince ı:o!ı:
ı;oğ;..la.r.:ıl. Bahar ve yaz ne gü-

llı ettirip 
aı tık hem ni.S 
b:ı. uygun bi: 
dmıf!yc hakki l t ti lı "" ı t tıı.lar!,, g(!z önünde tu ·1 aclı-

ze. • ne a ıc r. "~ a • geçen ğı için iahner ye bi.deııen neti
gün gazet.de <:ıkudugum bit· ha- ce~i ~ uzalı ' layor. ı 

N 1!.Bl 1, tarife 
mev:ı-.uu o~Ut-k, 

1 
şünmeJıte f>3J". 

- Doğru .. 
eek mesel(! .. 

ber ben; derin derirı düşündür·/ 
dil.. - Demok belediye; l:o'!oomas-

yonu tarifeye uydumuı.ga ça-
- Dii.ıı} r. vcru~ ine ıl:ıir mi? !ışır . gazinocular d .. işi kita-
. - Hayır; gnaino vr eğlence bı • •f k ı - Çaresi •nl 

t.atbiketındıın 
ile bu yıl bel 
g:bi hareket 
ediyorum. 
tasnif ve fü;t 
dik edilirken 
ve da.ha bmııı. 

Ydl'l rı. ıiıı tıırifelerine dair! 

1 

~:.Nlnrmaga ır. 11 
a 

0 
U· 

- Efft, mar •esef öyle ::.zi-
tste nlıul bekfüyes )"8"J.n zim .. Ileııı, hahııettif,;r,1 "ince 

f .ıaliyete geçec·<'l' olan eğlence nokial:ır!., l:wıden ılı:J.Tet ile 
yerl riııin tar'felcrini tetkike değil .. Daham ı; r: ı; e<liyrıı·n 
ba~lnm ~-· Bu ~>ene t:mfcleri td· tar cJerini ~ · - ctt'ği g=i
kik ederken fiyı! t ı;artlannrla ıı.. "~ .. , r "ça!gı<Jz" di
\'tılat bulaıı d ~,-J!tlUı.1" -i na-"lirl ye de blT tasnife tabi t:ıhı!uyor. 
itilı:ıro aı:ıcu1mıış .. KııZR lı:&y - Tabii, -ı-ı, vcı"er i~in çalgısız 

.. l 1 --"-"<'il ~ar. " ı~.v.,,c.v 

makamları !: neli nııntı.lt nn-' ,,.....,.. ' 
cl~h eğ_ leıı··e •er!tt-inin fıl':t ta-1 yerlere ı:uı::aran millıim bit fi-

- &>y1'·nle 
Demekten 

ınaz. yıı.t yUkeekliği kabul olunuyor . 
ıifclerrni 'l=L'ıyıu'lll' kluı.'lt Gazinocular böyle mükemmel 
mi.\diiılil;,"üne verecek ve billlu•------·-...:..------------·] 
müteakip topl:ı.ıuc:t..1< tarife ko-'r-----------------~ 
misyonu tarifel<"l'ı nihai o!arilk lıı----
tesbit edcr.elımi,ş. ı 

- Alil .. Mükemmı~l bi"r hıı.ber '-----------------..., 
bu.. Düşü..'ldü• ccek ne v&r bu>t-ı 
da? 

- E..'vet bütüı . bunlaı· bil' ta-
savvur halinde mükcını..ıel, te

bbiis ve fiil h~·ııdc memnu
niyet \ :ci, faka tl\tbik ve ne
tice bnkuııınd n ı!ii:;ılndüıhcü! 

- Ned<'n? 
- G "'1 S<:DO de, bilh. ,..sa 

ıncvsıın ııonla.rın?. ıloi; ı, ga'in0-
lar, taı-ife r.ıır:ici.ııde servis yap
nıamala rı için Ç<ık ınkı l:>ir kon
trol ve mürakabt;ye tiUıi tutul
muştu. FrJır t, ıun.ı. rağmen 
Mtire saı.ledin~ n·' • ııa.'ıit 
olduk, nel~,.e.. · 

Tarife t11th"kin<'.~ sonrıı, ga- 1 
zinocular, ilk iıı ohu-ak i<;ki me-1 
zooiııden ekmeği kalılırdı!ar. 'l'a
Lii, ektuekııiz, kı. plruru I!le!e ile 
i( •, iç.Heme.. ya • ı 

"-Garson, ani ekr·cJ' oğ
huıı? 

Diye ~-.,.,1.enin;ln .' melı gL~ 
lir. Fakat hC".,::.p p:r.ıhauı.a ıı.yrıca 
l:ayd• li!creld 

Me 'ye gclinco, gene tar:roı 
tatbili'cıd.ın aeınrıı.. bu 'Vi ieki· 
li ycr~rdc iri;. i~r-1len.1 sotra
sı 0 b:r \"armı~, h.ir yokrn:tı? !. . 
k~lıilinJ,m hir :ırcz!c ııncak m -
şen-cf oııı:ı;t.ıyçrw..ı.. Mall31Slna 
şöyle bir göz ııUın ehli keyif 
mii,ıt i, tahll, ııo.l'rn">:nın tam 
t'.\kırh~11~a. <ı".yıına.'llae gene 
gon;ooa ı.e""l~r:u:: 
"- Oğlum, grı.ı·oon, bu nasıl 

meze böyle?. 
"- Nç ynpıılım IY<!y:.ıtı .. ldarn 

etrniy lr .. Yeni t. ifo il; fiyt;t
lar indi. :idi. Eıı kadarı bil bize 
zıır:ı.rdır, :u:un:ı., ne yı>p;ılını, 
müştu'i!erimiz.in lı:ı.t>rı için ... 

"- Peki, oğlum, hlr ince cli
linı kaşar peyniri. üç kıraıı ı 
urp, iiç tC'k ta ciğe.0keb:ı.bı ile 

lıu koca ıı'" r .. kı ic;lur ııı i? 
"- \ • siz bilir.ıiıtla bey-

efendi.. Iı::;ırcıdcr.;en · getir ... ~ 
lim! 

lst nb 
12 N'- 941 c.ıınıarte3i gü _.i 

saat (15) 1''Clli!rbahGe st::.<lın· 
da yapılacak İstanbul Erk.:ık li· 
sesi spor lıft , ı.oa aşaı'hcla i- , 
simleri yuılı .:a.1: emlcrbniz da
vot edJ1mişMmilr. Saat 2.30 da 
F ll'!Ibahçe staıiJ,ıda bulunmal::-
n rica G!unur. 1 

Adil Giray, · i Mor n, Fıı-
n Tekil, Hiissıı.eltin Güıcli, 1 

Ali Rııa Sö&erıılp, Kaya Ata.- \ 
kurt, Hamdi Sever, ibrahiın 
Hakkı, Zeynel, Nuri Ön;, Ziya 
Koplu, Cevat Tin:ç, Tevfik Böb ; 
Faikônem, Dr. Uuı'ettin Atınar, 1 
Savcı, Ru.a Maksut, K:lmiran 
Tekil, Mufahlıaro Yazıcı, l.z.ıet 
M:iilıürdaroğlu, Muzaffer Bal -1 
oğlu, '.I ·~. Half:.k, Cibat Ali 
Oııl:ıey, Cemal Uzuooğlu, Lıkeıı
der. 

Proı;;-ıwa 

1 - Geçit resmi. 
II - JstikW m:.ır :. 
m -- lı~ nu '-u. 
lV -1500 metre yüıüyt~. 1 
V - i'u1lıcl maçı (A ye B) ta 

lunılan. 1 
VI - bta:ııbul Erlıe..1< li~esi ;z. 

ei yarışı (KO§u, KUrek, Bisikld, 
yürüyllş) ilo. 

ıı.) ~ ile: F.B. stadında. 
b) Klirek ile: F.B. Jıfoda 

er 
e) :Cisıldet 

ah'Zl • F.B. 
d) Yii.ril~ 

hu'. 
1 nci teıdo 

II nci tcl.efoll: 
ncü telefon: ıJ 

VII - AtlC 
VIII -:M 

1 inı:i ı< 
rnüs<) 

t>;t.:ınbul Fo 
13 Nisan Paıll 
ikio.ci küme t 

Fencrh:ılıçe 
vutpaş<1 - T· . 
yan lıal,t.:m: rl 

T • 
ıye a 

T·fu'k A 
inc1e Feshn e 
onim Şiır.., eti 'f 
e urlnğn dan 

Şi.rketin un1uı-· heyeti a~ıd.aki ru.m.une • yw.ıtı 

29 N!s:m ~ı willLe ınüsadil S<•l• gUI:ti so • ıı M 
tu-cıoğhı bı.=ın 5 inci '· at-ndaxi Süm -·bonk blrl;::;ilı 1 
ve SWJ~ fock !abr.tk J::ı.rı ::n(ies: esesindek.l daiı·ei m· 
rak iı;ilma edccc..ğ·· .. ~ tasfiyenin hilamınn ve şirk· t 
ş1ne t3zllO,k eden bu .i.ı;tin1adg tic~retk~nunı..ı. rnurJIJınt 
ol.ın k.1.marleri l de h ... kk.ı i.;Urak ve reyi bulunduğu.o 
la.rtn n..e:Utt el\n ,..c s :.Eıtte asah.:taı veya velı~J"~"fj 

olutt.ur. 
llllzaker<> ıumıı.ııırtıi : 
l -- :Bvvek:e ru1 tc'ı z karnr daireı..lnı.:ı.e sitkcl bU1' 

31/lm«> ~h!ı bil~ muı•foine<? &ime;;bank birld 
T.JO. ve aın't ip k fabrik:ıltırı mJ.Cfse 
murluluzıc; mütU-.haz n.uan1t.:l12nin tasv;bi. 

? - Yai.)!lacak başka iş kalmamt"J ulc.lu· 
niba et 'ftrl!erek 1 !iyenln ko.pntılm:ı1.1ı, 

Müşteıi ıı:ıy:ır d&.ier; ı;wıd:uı 
gelir, Lıınd•n get.ir.. Mellcler 
gelir ve, benw hç--.:ıav puslııL.ı
na kaydedil · l u hemen 
şunu i!il ve etrnei.iııi,11 ki, bu 
eo'lradillı ., t' n me 'ar. ek-ı 
J!eı-iya, nonna ı me»eı l'Vi 'in<leıı j 
faala. bir \'GY il ıldir Fakat, 
:nii;ıt..ri lo-.liycnin y· pt ·ı tJı-ı 
ziıitı belki ~ç nı.islini öC--r!. 

Sonnı. ~ta.bit, ehli k~yif ıçin ======-::..::-==-=========:::::::1 
varestei aczü i:.Qı.htır a:ımna ... ) ı• - 8-
rnkı sofı:ııru:ıda cihet llU da btı- e 
reninoe haberin ı»11ım•iyeti -;:;.. ı 
zahür eder. Bunların icinde bir 
buçuk liradan beş l~ya kadar 
satılan çoraplar oı·t.a. boydur. 
Daha bııu:.ın 09 çeııidi var. Bu 
rakamın yll7,e h !iğ olınasiııa 
mcyd:ın vcrilnıemlı; olmasını er 
keklerm l . · buıa bir kar say
mak icap eder. Hele r;ii.ktir ı;e
~iiler, yüze v nıadan doksan 
dokıwl kaldı ve şimdi üçe 

1 

iniyor. li altat eğer bu üç ç it 
dokıııuı dokuz ~;iliı:. en p r. ıı-
laMndan se<;ilc ııe ı;orıtplıı! 
para.ııını v nl{'l", yani ko~.ıı'. 1 
~;ı ' '111 fena günler r.clm . 
c!· Bakalım, bu tahdit 
tat · ut ı..:ı.h smcJa ııe ııııtkc vr 
lX.{.el,. ! 

oz Asheri §a u alına 
I'omis 

• • 
> • 

Xelas an<:tso vaya 

c-ı• ~ue 
~ > 

12 
21 

G 

195 
65 
14 
52 
70 

6,50 :< / o.2o 
s ~o x ı o.ıo· 
~:so x ı o.zO 

3,00XOı ıo.ı< ' 
3,00XO, 15)".ıl. 
J,O(\XO~ 20,• 
3

1
COX0

1 
-o. 

O,GOXO, İ ~ 
Çapr....ıar •k•ıık 
1lıRş)J dan bailarıwk 

i~n> 25 3,SOXO, ıoJCO, 
- 2.10 NO / 0.02 

ıon n o·~ / 0,02 
::. - Yüarıüı cins ve aa .. t vıo cll' v ı.. '· ı 1 k111 

p .zart Siln!l uot dr paz;ır ı ;I:ı s • n ı · ok ur• 
Rı.~ aı• ~ hPı p,un ~ -=.a.ımu1 "l tpril 
!3 Tr:ıcarrür eden .fiy;t ı.. t n ~{, ı;; terıüna 



, 

11 il 

. 
1 

Al 11 t ar za 

u .•ada: 

lli.ıt~ si~ fi' 1 

Bu vnz ı :n le vaın ed yor 
vet İıbıuclc i ; a m<'deni
i:a ~~kılm~;ı u • J'uk ~·~·. 
rfuıüyor. ı, a.1 ı.t b lıogıbı gcı
~~ _ .• _ . . . . calayış .. --·~.,.,,,.~..,.._,,, 

--------- --

-=:-::~ -- - -

Bir ı~1gil" z ı lst nbul 1 1--' Macarların 
ce ·~hı 

• 

em i 

• e ~ ın 

t • 
l 

1 a 1 tarafı 1 ın uvfıd•t 

r. " elkı v un 
m '111 ara; - rmde 

lan t~bbus de 
JL ıı:rn "U sırada 10 tayyar.. au 

ı 
Urtilıı! . Tıı.lır> J edildi8i ıır 

ı bir tayy -e 
ılc Trabul g e v ruu :a 

(Bı:ı tarafı 1 lnoı uyfadal 

Alp cephesm • \'a vadisin-

d~!';i~.~l~~ı:_~ .• , \ g" k i iyun 
bir k miye de bir torpil i bet • a 1• ı e 1 r e 
ct;: _ tır. / 

r Bat taraf 1 .,cı aayfad~) 

liğine dtişm ıı '= , urlar ik 
ti m~ vk: • :.ı 1 -:lir 

(8"ı tanfo 1 ıne sayfada) r:: ınd:.. dıişfu n er ı:ir lay 
ı a.t'ı ı t~ eV\ ~ıa~n düstt- ) d ~ kaW'4ıJ ta.ıı:clir· 

ut uyordu. Kst'i mu- nın S ~ m:t.-
de kıtala..""!lllwn ileri har ti, 1 
KranJ ka Gora'nın ileriııinde 
devam ctmektedır. 

LcJ-Jra, 10 Ilı.&.) - Harbiye I ( Ba; tarof 1 , noı HYl•d>I 
.M;.ıc:ırıa. .._ " ~ t i bir j 

tahriır yapılın m ' e Ma.c.ır ga.-
harebe, .sev lrulcoy9 ıııu tlann!n ti ı L. tan 43 • 
ı p ttird: ~ yerde \'~ ır. ı; 1 • Buııla.r 3o sı 1n ;i-nezare min. teb. i · yanı am<' alnıal: ü • ı ra-

Trabl us ·a vaziyette bir değı - caat yapılı:ı:..:. tı . Beyannn 
~k oımamıştı• . meL ı:aüracr tlar sah ple 

Eritre ve Habeşistanda, rıeıı.t rlne derhal veıi mlı;.r 
eden düş·= kuvvL'leri ü:.:nn- Bcyannaınelerın he: bi 9 

Ptt°kri Yr 5osıav • . • hır su 
reUe tenlı. , etm • milhım 
Yugo. lav lruvv _. ri Macar hıı· 

.. u eh ta t eci:lm ;tir 
Yugoslav t yya el Macar 

Hıı.n :-vaın ediyor ve devam e- ıız. 7 · Y ·= " t..yy d • 
ktir. Nasıl çaın °ea. ~' zı & !:! t \ > v ı.ay· 
-ııruz ve muvaffakiyet.siz.ıılt- ya cl 1 ut atı mıııtır 

terı ir altında kal ... ıya.ca. • Aym vre eon ıuda 19 Al· 

Arnavutlukta., Yugoebv cep-, 
hesınde dü,;;n cIUn 1 km.lra mm- ı 
takasındaki hareketlen kırtlrnş 
tir. Birçok rsir ııldık. Koııa.n
ınız. Yugoslav ara.W;ınde Alınan 
yüruyıiş ıuı ari • birleıımek \ize 
re ilerlem- ktec! !ur 

dek tazyikimız idame ettırilmck kişiliktir. Bcyann:ımede şu 
tedir cuaUeı- sonı!makU:.dır: 

ı.ıeh I rini lıomlı Jınıan ttiklc
ri zaın:ı.n d: '!acaristar ı hattı 
hurektti hıç ., mı Ma.· 
ı· tan tarafıneLıu A' ..ı l kı· 
trJart.. vttilen "ge; "~--ı.k.Kı" A~ 
il! ıı - M car p:ı.ktıi:.W ıca.plann· 

ğız. rr i z:fere kıı:dar lı~ bir tayyaresi u:ıli.ıne drnln&-
G<l}' hızı sarsmıya.c.ıktn·. mlştır. 

A.lmaııl.ımı. bir :m ıfuı ope ;r.ıkıldı Ad.i.sab:ı.b!!da ııl!ıın.n esirler A !ı, aoy adı, y ı ne if 
Yunan cephesınde kaydede

ğer y~ni bir hadise olmamış.. 
tır. 

Na'robi, 10 (a.a..) - Resmi yapug. gitın· 1< istC'< :':ı y r ve 
tebliğ ya ist.a; yonla, bin:x..,.; iskele 

Bertin, 10 (a.a.) - Yan roo· Stokholın, 10 (n ıı..J - Aftcnb 
mı kaynaktan bildirlllyOl': !adet gazc sinin l3erlmdeki mu-

ty malUma.t alan m:ı.lıfillel'tlel habıı; yazıyor: . . . 

İtalyan t va kuvvetleri, Za· 
ra mıntakwıında düı;mamn mn· 
kineli vesaitini ve kıtnntını bam
bardıman etmişlerdir. Scbenico· 
Jaki Yunan tesisatı bir defa da· 
ha bombardıman tayyarelerlmi
zin taarruzun'\ uğramıştır. 1 

AdL Alın 'mda alınan harp o- ve .istasJ on. 
sirleriııin ııı''<tarı 4.onıı İtalyan v;ıa·•cı.iıı bcyıınna..m ı cio 
la 1.000 A'ı-ikalı ask -<lir. de teb!i<; cttiJi gıbi her şahıs 

dandır. Yugoslavya Alımın ha
reketıne lmzat k ndi <lurımılle 
aebtbiyet ve tıı. A.:ıl.'lnya: 
n müttefikkrı, bu kadar aşt· 

diln ''lhlarmı bırakan l1,.ı e - lngııi.: t..yvar-~ ınııı dun li&; 
don laltl Yunan laıvv tleriniu ce B rlıne yaptıgı akın evvdki 
so b n kiı i olduğu bil.dirilr.ıckte ın k !.ar şidrl li olm m "1ll'. 

bu rakam kat'i di'.gildir. Bır Jlı. y g.n tc yıik•C mı • 
iliz tan · · f i eti Wc boıı .. lalan opera ,. 

kar bir tahrik l<ar u \'C bil· 

Ad • • Aba.ha. civarı :l.ı dola · yanı. da ancak 50 kiioluk cır 
~u d vri. f~.rirriz dün 1150 It..l ya t...,ı:,·abileoektir. Bu sik • 
yan arkeri ilo 900 Afrikalı asker !etten ağır bulw an e,;; a i in 
daha yakalıuıuşlardır. ICap kuv- norına.ı tarife dahilinde· iıcret 
vetlerine m=p iki İngiliz ıııı· verile~c '<tir. 

yük b r sa:Jır gOııtcrdikt ııon· 
r;ı B;: r: ın te:: bir aimaııına ma
ni olmaınaları t&.biidir. 

1 

Atina, ın (a.a.l - Yunanı,; : dÜfcr '< y!Lr..gm c-kıı.rmt. Y· "Y.ın 
taOOa bU:.;.. İngiliz Jruvvetleı-ı g; bu telgrafı g·Jnderd g m dıv 
umumi ka.r:ırgıiliwın llC70ttiğı Jı.ik..,,,. h."'1 yamruıktadır. 

Avcı tayyarelerimiz, Arnavut 
luk • Yug v cephesinde dilıı· 
man kıta tını ve ınildafaa ter
tibatını mitralyöz at · e tut · 
muşlu ve Zara. mınt:ı.kıuıında 1 
Slosella mevkii civ:ı.nnda gayet 
alcalrtan uçı:rak limandaki 10 
denir. tayyare::.ıne hilcın!' etmL'l-

1

1 

'erdir. Bunlardan 4 il tahrip 
edilıni:J, diğer ri ağır hasara 

bayı ile ı il kamyon ı;of'Miniln Vi:ayet beyannamesirun bi
Awash'da yakaladıkları 'lOO hal ri=i rr.ad.l!Sinde ta..:;rilı olu • Macar gazetesi Macar - Yn- tebliN. _ l'nter c.. n Linden c:ıddes n • 

.ı'eııa hava şartlanna ragmen dekı , ı kLtuphanesi de lıa.-yan bunl'ra d tül dei?ild'r. n""ı r eri ve mliıki miittka-
ClMnbl Afrlb tıı.)"yarek> • it' •rlc Ey 1Ull ve: Eramil nıik· 

faalh-eti 1 tarı 11 bin ile 20 bin arasın-

1 goslav paktının bozulına.sından 
mut..,vellıt mesuliyetlerin h pai
nı Yugoslavya.nın iiz;.•rino at.arak 
yazısını bitlrmektcd.!r. 

Ingiliz bombardıman tııyyare!•ırı sanı • r ::.ıış ve bazı kimseler 
diln şımali şark1 ınmtal<nE' u.oı&- olm · ~ . 
nnde faaliyette bulıınnı!;lıı.rdır. • ondra, 10 ( a..} - Ha.va na-Nal!'olıi, 10 ( a.a. J- Hava dn.dır. 

kuvvetleri kar ı!'gahını•ı telı'iğ• · ı:...;;.;;•;;,,,---------"'" 
Cenup AfTikaııı lı<>mhardıman 1 •Jt •J ·ı 

tayyareleri Hıı\:ı"~i +rndıı A- ile ng 1 ere 1 e S• 
Anad·,:ıı ajansının notu: 
Bu münasebetle ültıa gazct&. 

sinde "Yugoslavyaııın ebedi 
do lan başlığı alw da çıkan 
makalenin baııhca kısmılannı a
şağıda dercediyoruz: uğratılmıştır .. 1 

Di.ı.şman tayyareleri Zara U· 

zerinde w;arak birkaç bomba 
atmırJlar ve biraz hıı.sıı.r ika et· 

1 
mişlcrdır. 

WlJftdıml 

bölgesi üzerinde taar. .ızi bir ke
ıııf uçlışu yaparak n~ kliye ma~-ı 
l".~'D ":Si d DOGU Hu 'll ?. r · · "d ı
loı bir 1ı;,,ay> ı hrip et · ~r • ı 
dır. Bu hölgeo b'ı- ~ift!iPın ıı.v· 
ıu~ 1nc:11 eı-tl 1J kelitnelerin v - ı 
z.tl' '\1Jı .:;,, go1 ;ı • -. ti\r. "B;r.İ 
!Ot ·,.'l Ilab<l"l ~1 "'!1 l·urt~nnı• 

Afn1aı.<la dili 1rü!en tayyar !er 
Aciis. Ab:ıba, 10 (a a. l - İn· 

Bclg, '..d. 10 (::ı.a. l - Bdgra_d gi' zlı>rin Direı.l • ua1en ileri ha • \ 
da kalan bir kaç gazete<: •en bı- reket.- geçme eri de beri, ltal • 
n olan Hnva, • Oli aja.n.,mın va:ılar 64 tayv• J 0 .-t,ct..roiR • 
muhabiri Yugoslav ltükiımet tir. Bunlardan 25 şi, Adis • Aba
m rkezinin bombardııruı.u hak· 1 baya cumartesi ~unii Y&fll.ian 

1 kında aşağıdakı tafııilatı ver • ı hii~um unasınıla 11 :i e' naı.a.r I 
ektedir: günü Deesel'de talıriı edilmiş • ı 
6 N. :ı.ııda sabahleyin eaa.t 4 1 tir. 

de ilk Alm•n tayyareleri Bel- u.unanın i gıtll 
grad üzennae uc;maga başlamış- Ifartıım. 10 la.a.) -- :ı-•u~av-
lardır Halk tc like oıdu';wıa 1 ve t1;in ~aat H d~ imparatoduk 
inanmamıştır. Tı>;,yrreler bom ·ı v Hür Fraruı!z kU\'V~tleıi tara
ba at.mam•~brdır. Fnkut snat fınrian s?al edilmistir. Milıla!i- 1 
7.15 d bir ha\'a lelılike işareti 1 !er, kıtalanmızın ılcvaırı. ·aZ) i· 
\'Prilmi<..-tir. ~ıl: (Y .f\rindc kal· ki netirP"inde rnanr , ., kala~ı,. .! 

mı tır. Bu sı. ela 150 Dornier k~v0meti te~kr·vl"m; ~ \e be
t vv•resi refakatiııue Stuka tay y • 1ı~-.,.·k çe'' i•'•Tilir. 
yarell!ri olduğu halde bornbıı Ad dna vP '\,~ ı t l•'l ilcr - 1 
1 

•-::lelerini Bc!grııd üzerine Jw 11 kuv-.etl<•·i iz, cePuba, A
bcışaitımşlar ır. .c rın mcrkP- d'" . b•b•banın t ' "le·ı :>'O 
zindekı Ternzilc meyı.b.r.mda. bır k ıonet. 'iınnli ııa~· inde De.•
çok kıınRn ı.;ı ,,\s v~ya ) ar~· ın - sic. le tal·~~«iit etmekt .. 0!an İ·, 
ı_·~br. Nczar•t!r l• • ,.,.,.,.,h.r t·lı•aıı intaİat'ıt!'n lıa.kive nüvıı- 1 tıkmış, şehrin üzcıini si ıh tir r. ti' ao,··fno do.!"'re i! -rı ha·, 
duman Uı.bakuı:ı örtmüı,1:ür. Hiç r · tlerinı' Je,·am ctmckte<lir. 1 
hir 1ıı ~se hjyle arı bir h' '!:' ı - _,,,...._..,..,... .... ,..,. ... _ ... "'""" 
bekle"'looigindcn halk ar0 •nı :.ı 
pan 1: ~ı ·. ıştır H· lk " h 

l:ıa.•lamı~tir. f:' a.t {' da AL ı 
tay, r n ye• ı bır lalva J· ı'in· 
de B • r <! Uzcrind~ uçm 1'\ 
ha ' 1 ... dır. Hücun' es ~ın-
d::ı 'l v su san""" 1 r 1 a· 
rap c' • ·.r B"lh -- f '"r' •· 
lann hı 1 · u C"\arı '4 d~ J....,.. 

(:>k van nnl~r ç·}'.'r:ıUJt.r Yı ı.ros-
1· v t yya re <lali bat:" va ı ı ,. 
fi. ı U.yy"'rc~ ·r.ı C!e"''t"'"a..'le t,. '· 
1 l.:", .. bu!"-ınmv~l-:,rdır. f'l""t l1 
il" 1 l ·1 ·11.ki ı· ünet- ' vrf•-·' 
E ~r'e !>al l p lr,ıı• d €'r fı '•Ü· 
}· t •nr~ ele '!' l ard• r:: im Y 'tl 
dalgalar hali -te tıttik'eıi ı;&ül
m t'ir 

l{nbine, b ıuıbıı.Iar yafarke!J 
Jı·-.şvc -tilin rı•· 0 tl A.l\l" ı,. fJJJ:>

ıar. ••kta ... son~ şelııin t.ı\ıliye -
m hnlkırı c0 nP1la ~v iı o ka

:'al' \"e~j ~ r B 10r&ı.1 f!l' 1 ı 

hır 13·ı edilin'" ve kıtalar sıü • j 
n.t... .... r l'lri t ' "mi,..Jı .. ·ır. 

Saat 14 ıl. \'P!' b"r "ür-•nn da ı 
hı vv ı ıı; ve bn P. f • B:'h•iıı 
mC"r,_ unr P,'nrmii~"'ü ~ -~
lam hi~ h•r • nm l:'1.ln''1mı t r. 
Sokaklar { ıp3rrr!ar"''"· rı .. 
tılnrs nı-'-.tclir m 1 ve nci ., 
ile k::ı ıla•ı ıe ,. · t-<cr rın en!ı> bı
ri yıkılmıstır. u 7 !lİS.'.l0 p,ecct1i 
ıı·· eum c ? ı da "il" -aılcb 
h:ı!L-tan 1• 10011 ı ı kalmış
tır. G ', ~-v. ~gıt h ev,1e ı öt.e
k ı iı-ayr t ctr>el te ıdi. 

T nha irdr hı· kar sC"ygun 
euluk h 1ıae i ı ' :.ı ela hü • 
kfını. t l:u~ et' r\ .. ı-atlc hli -
zamı le · .. ~tren ""(1 r. 8ilQh ...... 
bir ~ t ıt ... 1

r1· i ')("r t 1 ·1...,-

başlum.a.ndanb.ğınclan tebliğ e • 
dilmiştir: 

Al m zırhlı kıtuları bu ak· 
r-;am Hı...,·atıotamn merkezi olan 
Za~ebr girmişlerdir. 

Ilulg.aristan \ugo.U..•~-aya ..._.,._ 
''Üz - mi? 

Sofya., 10 (ıı..a.) - Bult;11e a- 1 

jansı bildıriyor: j 
Türkiyedcki Yugodav bü}'ilk 

el<;iliğiııin Bulgaristan'n Ytıgos - j 
lavyaya k::ırşı 11ıhasama f:ı.al' 
bir surette :·tir k ettiğini I'i.irk 1 

hükiımei.Jııe bildirnıi~ oldugu 
ha.kkmdo} i Reuter telgrafı hak
kında, 1~'"1lg?r ajnnsı btt ıabcr
ı.crın tam,unen yalan olduğunu 1 

bi!dH"m« (' 0 lahiyeLtardır. 1 
Diın b ı<ekil D. Filof'un meb ı 

usan mecföıu ıe cı~ söyl~i;;;ı gı- 1 
bı, Bulgarlar ' ;çbir tarafta Yu
goalav~·aya kaı. ı lıLlcuına. i ·ti 
rak <tmeruclıtcdirlcr. 

Yugo. lw no::ı kı "QeSiııin 
hıt ıb;;.;i 

1 
Loatlra .. o {cı.a.ı - Yugos-

ıa,-;,· ana kraliç~si Marie, ctıln 
tk'-:ı.m ra.cJoıJa Yugo1la\' ıwl -
ti:h' hitab~n Sırp • Hırvat dilin
de bir nut .ı.k süylivcr"'.k <leıniRtir 
kı: . . 1 

•·Aziz l:;ırp, Hırrnt ve Slo\'en 
milletim. 

panya arasında 
---·-

Bir Ticaret anlaş
• 

ması ımz edildi 
Madrid, 10 (:ı..a) - lngi1tere 

ile 1-p:ıny< ~" ı ır bır a.n1a.t
ma imza edılm tir. Bu aıı!aş
ı:r :ı m~lıiıı-c yıy ek ma lclele-' 
rile ham maddeler <ıatın lal il
me.si için !ngilte~e tspanyııya iki 
buçuk milyon lııgiliz lirası ö-j 
dünç verecckt·r. 
Anlaşmaya göre 1.ııpı.rcya, n;ıli· 

bavaatıııı tngi't«rede1' ve lngılız 
li .ıs·ııın , .. ıri olduğu mcınlek~t · 
lu<leıı yanacaktır. 

1 
Anlaşır.:ı pazartesi gunu İıı· 

giltcre namına lııgiliz büyük el
çisi Sir Sa.mue' Hoare L"pany:ı. 
n8.m; . .:ı da ha.rıci)C nazırı B. 
Sunu tar:ı.fınJaıı imza edilmiş
tir. Bugfüı 1spanJ ol L>ıak nıhyı 
anlaşmayı biidiren bir wb iğ 
nc1retmişle ,ir. =\ • ·clt..e U>t il\. '"'lZ 

edilen mrb'liglar ti· iı;: eyaı ut 
bitmek üzere oldt. ; ... ih~tlc yenı 
istikraz lspanyaıla iyi kar~ı mP
caktır. 

-»ı•«---

r 
(Bat taraf• 1 lncı aayfa:.tı) 

!isi teşktiini istemesı muhtemel
dir ,. ... i,·2b4 t mnr-}itıl!l.İP. ~ı.a!X'dan
lık e 'Sllfı .ı muhaf<ı:'.11 eımek k;n 
meclise iştirak ettirilecek Ha i 
mi aJesinden bil"İ arıı. maktadır. 

Iııık1a vaz·. e. sakindir. Ra -
sit Ali C~vifuıiııin vaziyete bil -
kim oldtJiu anlfl\"llmrktııdır Rü 
kfımet c'.a. he inin faili ol:uı ı;e
ncral F.' oin Zcl- ı, Raşid Aliye 1 

mürar>aat etmek, my tiı•in 

1 bilha~sa milli va_sfını tı: a.rüz ve 
hükür.1e. tinı kabı! olduı.:u kadarı 
sa;;lam bir teın('le istinat ettir-.. . ı.· met{ j~ e>mıs ır. 

Ordunun istimdadı;uı.. mazlınr 1 olan R :<;it A'ı Arap ıttıhndı ta
raftarıdır. 1 

Rasid Ali yant:~ oor. be\a -ı 
natta !rakın ye.pt.ıl!:l beyııelmılel 
tııahhilil•'re sadık kala.('ağını bil 
dirmiştir. 

"Pa!kanlarda ovv<"lki gilnJoo 
be ·1 bnşlıy:ı.ıı m · beye bakıl· 
dıfı z _ , Yugosln.vy nın, düş 
nı.'1 .• ı rındau .ı.ıvade "ebedi dOBt-

1 
lanndnn,, koraİıırns; liızım rel· 
diı;i temennisinde b•ılunmarııak 
elden ı;clmez. Mal;ıır.dur ki Yu
auslavyanın iki eb<.'<ii dostu var
dır; Bunlardan biri, 1937 eeııe
sınde imzaladığı pakt ile rnl~
rmıJ:ı ebedi olarak dostluk ı;ıu
ruuıebetlcri kurulan Bul,;ana • 
tan, ikincisi de d1h:ı geçenlerde 1 
hariciye nazırının Be!f,'Tada k_ıı.
dar gicl reız ımzalaclt;:;t.Pakt ıle 

1 clx.'11 olarak dost oldugunu ıfa- j 
de ~ ·u :IJ.ıcaristaıı. 

Maa,r istan ônce Alııınn "ta
lim ve n~iye kıtal arının.. toı>
rn.· ırından Rumnııyaya g<.-çıııe 
!er.ne muvafııi<at etti. Şiı:udi de 
A -nan kıtalannın c • dostu 
ol n Yugoslavya aieylmıe açılan 
ı:: harebede toprak!filmııı ha.re· 
ket il;,sii olarak kullanılması i· 
çin oliııclen gelf.ıı kobı.yhğı yap
ıııaktodır.,. 

Uhıa nuııd:ın sonn. Mıı.c11.ri~ -
t nın ve Rııııı:!.nyaıun a.."llZileı ı 
-lzerinde Yuaoslav taY'rnrcleri 
ta.rafından "·an'\ıın hilcumları 
prott<5co etru;~ Ôlmalanndruı hah 
,;ederek, ezci!ınle şöyL denıekte
d~: 1 

Gerek Rwnanya gerek Maca
ristan ve gerek Bulgaristan, Yu • 
goslavya.ya w Yunaniııtana. kar
şı açılan lıai ptc l.upnıklarmm 
t ıreket fu;sü olarak kull:ı.nılabi· 
lrccğine ve ayni ..amanda. bu 
top akların taa~ruzcıan ıı=-
k:ıb bikceğiıı" inn.ıı~a.kt adırlar. 
J;Ju nazariy·:ye göre cı·~r Yıı
go lavyaya ve Yll!ı:uusLana hh
cum eden Alnıa.n "' eı-lerı, Bul
gar topraldarına rıcat edecek o
hirlıır~a, İngiliz, Yunan ve. Yu
goslav ru;kerl('r, Bulgar•staı1 
harp dışında kalmak kararım 
ifade etmiş diye bu askerlen 
talt p etnuyecekleı-dir. Mıu:&ris • 
taıı. Rumanya ve Bulganı&ta.ıı 
Almanya ~e fili o~ harbe ış- I 
tiruk etnıuı ob;al:ır bıle Alınan 1 
a..ıki!rlerini Lıı derece koruya • 1 
mulaıw. 

Ha.yır, ~er YuglAll vyanın 
"t>bcdi dc.;tı.uı .. hakikat<:n harp 
dışında kalnıa.k k~ r~da isehıı-, 
bımu Alua.ıı :ıskcı::._ı-uun topra.lı: 1 

Bir ı;_;,,,·3·et ;.\"ll.Zett in:U mübıl 
Moskova, lıl ıa.e. - h. 

orJunun aı:.c~~ <•}'!'! I .. ! 

Jımndaıı ger;ıııclı. rınc ve lDpruk
lan:-:ın harek .t ü.,~:.ı olarak kulla 

nı•. a Zvezda ga.~tec :de harp 
n~iyciini ınii~lr:ı dm •!bay 
Popof, diVV" !u: 

!ll rulmasın.:ı mani olınak suret.ile 
4 tenıın cclil .• b:ıirierd .. Bir ılefıı bu 

na ınu\~~e;ıknt etti~tcn zonra. 
kendilu •.. c ta.ırruz etlen askerle 1 

ri gföüt:::t~eri ye. ı~ !111hıt etmc-l 
ğe le§< ıoıı:> ctın~lerı Yugoola~-ı 
yanin , • ı tman•sw nuı en taL:l 
lıaklandff. Alman ·kcrleri ve 1 
Ainıaıı harp tnalZ('!II sı. Maca
ri.ııt<:ıı Rum::: .ıyo. i:ın V<' Bıı lg>l-

"Harbı. i {'et merk0zi, rrı ıı
ten rkn i • ;.aı etm ~t r. /1 ~
tıl· el br f •'n hg !• f('ı.ıin ı• •-
1;,\sın,.lr..n l.nh e 1 h•i\"f"lt' ,yoktur., ı 

Palkrı,1arn.·ı l \' -ıı erhcYe 
' 1 1 

b ı..-!) \ :ı iJl Pl of, bu ususta 
,,ö,•le dc."l:ektcc! r: 

ristandaıı gcçıyor A .ınıııı u -

Killds ,.e Po!ikastron mıntı>- zarctınin tebliği: . 
kalannda Ahnan kıt.antı nakle- Boınbanlıımı.n servısıne mc•· 
d~ motöriU nakliye kcllrı al- sup tlyyarder bu gece .. Berliııe 
çak bır irtifadan ınitralyo~ ıı »- hile -::net.mı erdir. Bu hucum uç 
ııt ıc tutulmuş"" iyi neticclcr eJ. ~t kada v ·m etrni~~ • lı 
de ed'.lmiııl.tr. Bil ilk bir k:ı.ınyo nıı oıt:andıı. büyük çap!»- bom· 
nwı dercy yt..~arla.uclığı göı-ul- balann p~w cLğ1 ve buyıik y.uı· 
mü.şt:ilr. Düşman ta,yya• da.fi gınlar rıktı,<ı .,.öT"i±:!? "ıtur. 
but.aryaları şiddetli bir ak' aç- l F,mdı: · e ve Alın nya?:'"l • ı
n. Jtır. ş;ruaıi Yutın!'.i..'lt8nd ~k- mali art ... indc ı hedı-fiere de 
sıyopolis civarında d., ·:nan rno- lıürınn edilmi t'r 
tor\J nakliye kolla ı ıkı defa. ça~ ;amha günü ayni bombar-
bomonrduııaıı edilı:nııur dıman servisine mensup tayyn-

Butün bu harekata. jştiralt e- reler o niınarhıd. d;nııryo!ları 
d<;ıı t.ıı.yyarelerimi?.in hepsi ÜS· m· ~.lkılatına \'e telsız :zt.asyo • 
ı.,n'1e d'•ıı.ni.ışlcnllr. ' nuııa hlic ım etıı: şl rdır. 
Selıınik nl!.§n müdafaa ediliııedl~ l'cnubı Norı•eçte earşanıba>~ 

J..,ıııJra, ıo (a.a.) - Şin•<l~:,:e P" ro'Jcye iıaglıye.n gece sa.hı! 
kadar ilıl.ıy«t~ bulunnn tngılız mulıa.f:ıza servısine mensup by· 
hey\'lı .ıefcriyesı e.rtık mevzıle- yareler Hoya!!.,~er'de bir alu~ın
nru tutmt ~tur. tngiil'- kııvvetl•- y0m r ıbrikasını muvaffakiyetle 
ri taerilı edihniycrı bir ha.ttıı ye.r bo. ":ıl ·= rC:.r. Öğleden son· 
ief'Jllli\<tir ve saatini bekll?;or A • ra ayni . •me me ııup B!e::ı~ '." 
m'.l!llar bundan sonra sa('.irull bır ım ti,..inde bir tayyare ~rest h
plaula karşılnşacaklardır. B m uiıda çok bulunan hır Jı,ı.rp 
Çön:ilin diin de avam ka.uıera- ~· ı.ı;;ıne ç it al~ta.n cüret." J.. 
11ında eöyl~i gibi bu plan ınu ::anı:ı bir hücm:ı yapmıştır . 
v ffakiyet vedı!t • edır . ça.rşaml. akşamı [!e<; . vakıt 

Ru:ı-ün. 5öylen<;~il.~ kı Selam- b!r düşmar •. vcı tay:,:ares!. ~m.: 
ğin ciddı ~İl" müdatoşsı lt.çtıır g:ı.te aelkla.rında deruze du.o;ı7ul 
va.Kit derp>-'l edılrncr.ı.ı~tı. I. te müstur 
bunun içindir iri İn;; 1iz kıta'.:.:rı B' tün bu h.ırekitta!' y.Jn:r. 
harbe sokdm:ımı<;ur y ıınaru.;_. 8 tnw.u:enıız üslerine dönin ınış 
tau Seliııiği müdafa~ etme. •' tir. · 
kara.r vemıi;Jti. Ge:;liler ki~ n·etı 
0 . ~ bütün l:';:yayı hiLmilcn lire • 
nı tahliye etıııitleroir. Halk <la 

ı rı t<'rketmişti. Almanlar IJo:; 
b·r :elıre girmişlerdir. . 

tngillz hava kuvvetJerı, gerC".c 
bomba gerek av tayyare rı ıtı
ba.nı.e süra.tle takviye edilır•k 
tedır . .Muharebe başlıyal.ıı'-a.n~-
n lngifu tayya.ı-cleri gunıın .H 
ıı:ı.ııtinde de fa.wyette bıılunn ıış 
ı ... v~ düşnıana i.ıttı~ "J1~t 
v .-dirm ~terdir. N. ;ıilerin vadı • 
le Jen ;'eri ylirüyü;;,il bq I' 
aıC\ <Cl' iç...;fo kaınyou ııiWlel.erı 
al ust olmuş ıı.rab:?.lar ve n d· 
bı..wi cesetler dizilmektedir ı:u 
nanlılar da yaptıkları rıcı<t .m~
har •b<'ainde l·n.iırıı.m:ıttca '~':'Vll§ 
ml"'ll::r ve dilşınana ile~led!gı ye
n ıoıezıu etmişlerdir. Polonyad.ı,' 
Uı • andıı.da ,.e Fnmsada hn rb<>· 
den ·c 00 sefeı· esir edilen Al· 
nı· n askerleri böyle bir mulc • 
vcır"ü hiçbir yerde görmcdilde-

.l orlar. 
" lli".!UU! mu\ııffr.k' ~u 

A...ına.. 10 (a.a.. l _ 'i ur. kııv 
,·cl'cı i Almnnlarn kaıııı m~ı...ı · 
v <ııetleri!le denım cl• ,. . 
Yı.ınıınlılar diŞ'.nana fe,_k 1"ue 
c.ğır ;-.ı:yın \erd'.:mektodir~ 

Atüı:ı raı.Jyo .a ~ 
tı.r•.illt 

Aliıın. 1 o (a.ı.ı ı - Ati na ra•l· 
Y" . ~trumıı v~isınde R pel 
k !i \lmtm '1u...'ı.UI1una. ıcar ı 

müd. fan ec!en büyük Ywıaıı or· 
du= 1 kabraı:ua.ı:ıc ırcııbv 
tıoo<n ı !uıedc.ıdc diyor !n: 

A!. 1 r. ta k. a "ir tcpı::: \"C 

t;J öll hı. qil ;erı::d!> 
Lonclra 10 (.a.a.) -· Haı ·;.ı 

nvJı'I 13. 'Edenle i'''PJl.ratorlıık 
G<:nelklinllll.Y la. kı. u_ ;;en "'al 
I.ıill lngllt • ·ye .J<=' m~:ı~ 

---- -- <>-- ~ 

BU Uf:l_R ! 
Be inci J • l 

rL- ı.rafı: u r ~yf · l 

Proı)ag; "'atar ı iı, • .m.r lı· , ' . ter E"tn.fa yaycı.ar. '°" 
B n 't"' ~ .. ı ,ı ,. ... ı-1tnrruz:ı. u.r 

dii mc-ktcdir B.ı r'.v.ıvel: ~r ,, 
ata11la.rı' \ı '!"" i t :-tt bL. • ta <. 

tıfu anl:ı.,.d:...n \lrn ... n b {t > .. 
., k ,_ l 

!unu ortrya cı '!'.r · 
me-mbo.1. bunu YL- V · r ' • 
den ye kiı.ıd~r ıl'~Y.• ık rını >· 

k .... ı'·1J, 
ruırturmak .... ..1 : • • v 

·lı but . bi ir = rl - ,~ ;_, e 
a.rıu l11lur re rr • 

b gıbi prop ~ ...a 1 ok' " ·-ı-
1-ını bul r. •:aıak U "j i L 1 hfl-
'r' .. ket ~ :Jır kar..:::.""ttn l. \•• - _ 

"' """ 
r"ıl", l' al . < ~ \ ,., ' İli·' an 
ı ...... J • ., l • 
m , •. -k rlr ıı ı•z .. ı 

lar n de t!ar _._":!. Alı-r- at , ı-
·, rin ' +r • ... , e• ııcJ r rrrn 

c ~ t , ll:u l ,.1 ~ ,; " 
• ,. ı· r. r. 

i•'i t\r-11 tL.' ,ttıl-
Arrınn , c 

t1 -.-.. yarlar ı ~ ~ ..: 
; •.ı.T"\l -1 1:•. •ıt·lö 

ler vl<. ' ' J ,. ' ' r. 
4{\~l' 1Ll'aı•a .... 
b· r.ıl ~,ı 

.,- r, : fı• . . ı 

h.•:ııba• :lı!JUU' ta: yıu"el ri .ı:. .. n .. n 
~- lrıL.r. E81lann at•~ il: ~r 
fi!' 1 tahnr edilmiş g<bı. gc: '"'" Bir 
tn;;ıı · 11 bi' .. taıır. p ;u tlcrı· bır 
n malik <lı!, 'l !rıto.' ıı:!• l 'e ı • 
ö gı>l.rnD'-cdir. haı t ,a 

~ 
n 

' ,, 
r ' 

ınden ilh:ıııı :.Jau ' • ı r . . ~ ~ 

Yugoslav \ 
tayyareleri 
faaliyette 

Atına, l O ( a.~. ı - Öğre diJ 
~c ı;:r lr ıli 1ı vı ı VYelle
l'llc ıı;;\.-n u ya • Y , :ıv 
hava • \•'ti! i l Lı l ~l'""')o?n 

rc '·akları ı ı , e ce t'eri 
giJ k ı<'m kullannırnlutlı Biı· 
kae Yai;'!Da.cı v 'aki suc'annı 
i:ıled'kleri venle derhal kııt-ş'.ı..na 
d ızilmişlerdir. 

Belgradın arzcttı "i manzara 
climdır. SGkaklıııda büvük cu
kurlar, d ' ~i ·' ve blıibirine 
g ın otobii.•ll'r, d0 'in"1iŞ evler 

li:ıı-t.uı fecaa!!eri hürrıy 'e 
asık gG(l Yug;J3lavyaınızın ii -
zerine <'c km' t r. Hast~lığ m 
dı>.a~ısii şııntl. rııl.'1. Ye sevgili 
oğ'1 aın kra1Jn v .. .Jında btılunmu
yoruın. Bütün h 'sır;:- .:ı. düşün 
cel· • unın ve dualırmun ı ınp 
('\:'k("Jl izlerle oldl·r 1 TJU anladı-

gumı bılıycn . 1 
Ct..~ur ruillctııu, dün.; .. ııın göz 

!erinin bu buhranlı \'C m.iişl.iıl 
sa :tUcrdı.: ÜZPri111z~ LeVi. 't.."CUh ct-
1.lf ibliyorsumız. Göst' rdiği • 
ruz ılırıınnnlık. nU:ıb ıınct i b€ -e
riye._ tarihuıin t"n uıva erinden 
biridir. Millctımın dhıı koru • 
ınak i<tedi~ni l ın mile biliyo
rum Ancak bu sulh şcı efli ve 
\'akarlı bir sulh olmalıdır 1 

111.ngiliz C<ın 1nla.S1, Yugosl v
laria birlikte Aciriyatilite hakir-1 
c,l~ !ıilir. A.\"" z, m, nda Yugos -
lavl:ı!' ,.<' 'i nanlı .. ı.r. İtaly...::ln
ıı deııLe dökr.•eı'ji ır:. Wınıckte
di ı · Alnıa>ı kıımanılaıılıfı ın 
k~" ı~ınıi: cid,ll bir hr. ı.-- '·ar· 
d.r \'e bızL...-ll Berliı1 rad;;o:;urıu11 
){"1r ·• 1 ı~ 11 giJ.c1ü 1 r' i)eı i !--.nlr-
mes. nıanaı;ız değildır.,. 1 

kerlı·ri hu me'lllck,,tı riıı topruk 
!arın fa tec =~ ediyor. Alınan 
tayyarel'ri bıı memlııitetlerın ha 
va meyda.'li.ırın<laıı uçuyor Bu
na ı-..ğmcn. bu nı::mlck Ll r bu 
tcc-ır:n•il nol:talaııua ve tayya
ı·e nlcydanlarınr.. ,~ugo~lav ve 
Yuru.:.n tayyart·~~rinin hilcum~:ı
nnı protesto etrnckkdirJrr. Bu 
derece bit:ırııflı bit.ııraflı!: beyncl 
milel mi.!n e hı: ile riII tarihinde 
göriilıncınir.tir. 

.ı r 1 !..." :e.,..ıni ~dt U- er 
• ' 1 \ e ıi t k ı.l yı l r'I C·.. -

t,.. ""'l m•ıoııerı.:.I. T'!·ı r' ""', 
~ <rl ~ • :ıV- ye.m'u ~· m.ş. 
!er 'i. l)ı ını im rwUeri._ inti -

1 w.rnsı:ı: 1.i t-.llrk gen .rck;lm;>
1
.; 

lf' ,.c :ıı l ıı1 .. r..n ,::ı. btr çok. ı:· ı 
v~ V-H.t .... h ve ,Jina..:e • btiyu .. 
mlkt -da malzem~ bırakım, lar 
dır. 

it,, • ~· 
i , · ~ ' ·~T. Şır"I _._I 

..:ı Iİ' ıl'l' g'~c" p;ı.7.artCSi ı,"i 
.ıu alınan csirleri;ı mi .:t..:-:ı ~fülll 
dür. Ye bunlardan 21 ' ı;ubay • 

<l•r. ) u "( t Nevyc.rk. 1 O ( t<.a. - ııı 
l'.1:..Z'in bild.irdi~hıo nnv.arm1 ""ek 
ok ın~mz agk~.rleri mua=nı 

çırblı .illııJılarla. ~·ivccekle ve dı · 

ltar'll u • k:ıtı L• ııu Alman 
· ı,. :ssa . ın batı 
uıı.tı-crnnı. iıöl;:- •crin-

C'~k ~ c! Uı '13.rbe· 
ışlcr .:iı'. 1 

VP tlP r.C-~:_!,. t:lttcdir. Y. -
ln' f t i ı ı~a.-alarmd.3.n 
ah• n • · 1iı d raııe bir hıs 
le c ' ri Ü7rrinc konulmu;:
lıır 1';rkrk!Pr, kadınlar ve co -
c klar yıkıl: n e\•lerinı aramak
tadı"'a'" 

Altnaıı!ar Zagrebe t,irdiler 
Bertin, 10 (a.a.) - Alman 

Bugün ben de size aynı meı<a. 
jı tekrarlıyorum; '· \"ugoslavya
nın birliğim koruyunuz... vaka · i 
nnızı muhafaza. ed"niz. Kralını-, 
za \'c kahraman or usuna tam 
itimat göstertnız.,, 

Albav Popof bÖZlrrinı öyl• 
bitimı ·ı:•e ' t" 

"YugoslaY ordusunun y\iksek 
a..-;kerlik tn'ane::si, Ç"lk ıl • l.a
rekatta bilrhanlannı Yermiştir. 
E"cr !nı;nHer Lib}'-J" :'O fır
ka tahş;ıl edebiJm;~ıerae, Bal • 
kanlard 'ki tahsidatın da bundan 
daha az olınıynca.ğı tahmin olu.il 
nabilir .,, 

Sıkl~t at a müsabakası 
ı;:adıköy H'llk~vind n. 
13 Nisan 911 pazar gii!lÜ sa

at 10 da Feııerbahçe stadında 
mükafatlı (sıklet rtınaJ müsa- 1 
b:ık:ısı ya, ı!nC'al<tır. İştinı.1< <'1.-ı 
mck istiyen sporculnr.mınu lAcız 
kür tarihte ıstadda h&:ur l:.ılun
maları. 

Bir re kt.ada kür . l:mNet'•ri 
nuz. n1ev.:..ıler"mizi· n ~ irini ~;ıl 
ctınrn 1" dh-c,nat:n l:ar§l şıd-, 
de'li ·bir r· 1 ubi hi ~ l:PJ · 
nu~ \\. c. .: H::.nz. ... '1.r Y.:!}1~t v• r
d•rerc'lt ı ... "' "',,! rı k"'n~nuı;a mu
vaffak oı.-r. tflU • ı 

Hatları. ı,.; fü:crine, bı>) "13.•, 

er J!l3]zeme ile "l uıııufr-t ın 
:'nuıı~ · limanlıırula <;ılr ıkt~: 
dır. !ııgili:z:t r her iıaldf' •'rın. u· 
r~ lıir h.ı.rhe hn.::ırl:ı.P "'~ r. 

A!:~rı~iatcd Pr= cıu:t't . 
o-öre e1P Vrikad;ııı Ytıncn· .. l ~ ı 
"i>le'l tnır • kıt 1';rı ınd ı 
;alruı Ş;trl: 1 ..;ı z cr1uP• 111 ~ c 'l 

. ··t • - L· '' ... , ... , ·r '.. ruzu :!'"" #\ 1 • • 
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l!layt'a : • YENi SABAH 11 NiSAN 19'1.....ı 

~.~!K~.!R~ 1 l ltn~'..~arlar ~.~ü~~.~~~!ii~eı:,1 
----rnkiş teli 300 kangal P•/.arhlt 16/4/941 

,ı .................................. .-,1 
Fen Memunı yetiftitiünek Azere 

memur tayini hakkında ilan 

Maliye Vekaletinden 
Unutamadığım kadın 

t.00 
8.03 
8.18 
8.45 

Prog<am 1 
Haberler 
Müzik 
Ev kadml 

18.30 Müzilı: 

19.30 Haberler 
19.45 Konu..'Oila 
19 . .JO MUzik 
W.U F.adyo 

Eczalı beyaz KA, 3800 adet > > 
Eczalı sarı ki. 380 , > > 
Beyu au fanilAııı 90 metro > > 
Siyah ou !anilkı 15 > • 

14.30 
ıs 

l&.30 
16 -·-t/J/IHO 1arilı 'ie 1/- dı - a t- , 1.., > 

(azan : M. Fahrettin Pakkan * gazetesi 
20.46 Temsil 

Keçe 20 > > 16/4/941 14.30 
)5JIO 

l?/8,1'140 tarih ve 1'177 Dumanlı ~ b-ıt& toı-lr. -
~ tatMkt tcia teJk:il edilen ve e''t celL Malı İ · z ,,,,,. 
da i&tihdam -elı: ilz«e yetı,tlrilınek jçbı içi> •• - U • .,,._ 

dürJ:!l&t! l'eı:ı Tatbikat melt$ebinde ııtajla1'.l - - - ,,,, 
DlUC -·Bu IMJJlllri;rele talip~ _,... ..- .,, 
~-tıda~. 

= 
D6rt ay kadar ba7.l tamirleri • ı' 

ırtnyapılmaı;ı i~ in sih'Rn. ·si buhm- J 
cluğum Gemi Havuza cekilmiştL 
Bu müddet zarfında ben de isti
rahat e~k için ızinli olarak Bü 
yük adadaki teyzemin l:cşkiinc!e 
bulunuyordum. Bu zamanın ben
de bırakt:lğı tınutulamaz h8.tıra
ııının son gecesi ; ne.JetIBe ha- ı 
y:li.ımın intibaları arasın -
da en dc.rin izleriyle daiıni mu - 1 

hayyelemde yaşıyor... j 
Ad'.!.y:ı geldiğirıin birinci ayı 

idi ki Snci<!e isminde g"nç bir 
kadınla tru1L5tık. İşte hayat.ıruda 
en çok sevdiğim ve t'nutamadı
f:'.m yegı1ne kadındı ... Aşka en 
derin hislerle hürmet eden, aş.. 
kın kalp içın bir çelt>nk oıdıığu
ıru takdir etmiş bu'unan, tanıdı
ğım kadır !ar arasında onu gös
terebilirim ... 

• • • 
Adada geçir<liğinı dördün -

eli ayın son gt.'CeSi irii. sabalıle
yin tamiratı bitmiş olan Gemi -
niz umn seferine çıkacaktı ... 
Çılğınca •evdiğim Sacideye ve -
da et.me?< !anındı. Bir iki satır
la kendidne bu ıu.'1 haber; gön
derdim. Aldığım cevapta iskele 1 
civarındaki b'~·-Uk gazinoda ken ı 
dlsini beklememi yaı.ıyordu. .. 

Gur,ıptan scmra söylediği ga-' 
Zİ'loya gittim. Geldiğini göre .1 
bil1.cek Lir masaya o~urdnm. I
lık bir yaz gece•i baş'ıyordu. Bü
yük a<lamn çamlıkl ırı etekleri
ne kadır tm ı>srarlı gecenin ku
caifında dola.şn•ı çifU~rle dolu 
idi. Grudno oldukça kalabalık; 
Çayımı henüz i~iyord;..m. Sacide I 
nin masaların '1..l'a:;ındm b:ına 
doğru ilcrl.:-difrini gör<lüm. 

1 
H1'yecan ve se·:inçle onu karııı 

!adım. Yiizünd~ eksik obı.ıy"'1> 
tcbes• üıııü ile... 1 

- F!anrlı akFamlar dilerim. 
Diyerek elini u.~attı. Kendisi

ne ınukab•ll' ettim .. ll:ı.w· kol-
tuklardar. bir tnn~ini ~<'kerek 
oturtlu. Be:1 de yerime gP~tim, ı 
o an söyleyec'k •ÖZÜ ikimiz de ' 
bulamamış gib' nn>nrlarımız bi 
ri tirine t" l:.tdı noya doya 
baktı ';ım ba gözlerin siyah huğ
lu b.:bcklerindo ~kın berrak 
kaynal,Jarını gilrilyor ,.,. onlar
dan aynla•'ağım i~in kalbimi de
rin bir acının sızlattığını his e- 1 

diyordum. Bu :ı.n gayri ht.ıyari ı 
ona: 1 

- Sacide ~eni ~iya"1z bir aıık- 1 

la.seviyorum diye itirafta lıulıın- . 
duırı. 

Geııç kadının pa.rla.k gözle
,.; bu !andı, fakat ağlamadı. gn•.
?erine hücum ~'<len yasları i~in 
icin kalbine akıttı :!ını hi3sedi 1 
yordum. Sordum: 

- Gazi!lodan Ç!kalım mı? 1 
Kederli nazarlarım bir an yii.

JIÜm•le dola$lırılı: 
- Fen" olmaz bir parça dola

fln7.._ 
Bir mi;<ldet sonra uımlaruı 

eıırarlı kurıı.•'ıncla bir cift ha-
7al gibi ilerli fOrduk. D'tğuı 
11zcrinde ep.'y~e yürümH~tük . 

Mrdide ı.ılr ~um a~aoının al
tır..a gelmiştik. Rtınvl:ın dPr.izi i 
Te ayın ı~ıklıı.riyle pırıl pınl kı
J!!rd.ıyan dalg-acıkları görüyor
duk. 

- Bura.'ll ho~ ile~il mi? Deni
zin ne lltif görünü•Ü var! 

SJ.cide da.ğıhn kıvırcık saı;Ia.-
nn1 :ı.ı·kaya elkriyl'! topladı: 

- Evet, gti7.('!, d"'li .. 
-Burada otur21ım mı? 
-- Nasıl ar:m ec:!enıcniz. 
Beraber~ t:ıbiatın bu muhte- ı 

"'m tablotııınU'l karşısına otur
duk. İkimizin de lemas etmek
ten çekindiği bir tek mevzu var
dı: 

Sari<levi tıı.nınıktr,n eoıır" a
ramıza engin bir d~niz gioi açı
lan yPganc sebep onur kocası 
idi. PL'<ieri, onu r< k ktiçiikk~n 
yaşlı, hiS"b hlr erkeıbn koll~n 
ara8ını. fır!:ıtınu;, O!'ltm ne genç 
lik hbler:ııi, m· rle l:alhi~i;ı aık 
ilıtiyadannı güz i'n:irde lııtma
mıs. Bu ila kafi ~~imiyormuş 
f,"ibi al'llSlra bn•ka alemlerde !la· 
bahlııyan y'.l.!Olı bip k~mın U
yık oı~adı/l'ı h·ı karlını tesarlüf
ler benim kam:'.'la çı ·artlı. 

Daha ilk gtınc1e:1 itiba""'1 
kalblerimiz birbiılcrine ri'ziil • 
mez ,;evgi b:ığl:ı.riyle bağlan
c!ı. 1 

E·•er Sacirfon.n mukadderatı 
k"".ndisini me.,.i1amcts;7.c' avla· 
ına.mış olsaydı on:ı bütün var
bğınıla mP.s'ut ctm"~e ~" lı.;a -
eaktJı. Heyhat ki btı duygum 
ona b:r fayda temin r•.m;yordıı. 

Yosunlu kıyıları "alwaıı rilz 
g>lr, ı:.a.ınfann dallannrlan ü-I 
rul::rek ciğcrlerimiı:c ilolu;,-cr-ı 
du. 

B'ır müddet efı:ım!n=ış gihi 
llellllizli.k içinde yaşadık, Sa.cide-j 

12.33 lviüzilt 
nin ırum'.asl ban& htizün veri- ıno Haberler 
yordu. Kumral sa.c;larınm çer- 13 ll!I tınzık: 
ı;evclE>diği muhayyelesi ~imdi u.20 M!i:l.ik 

:tı .:ıo Konusma 
21.45 Münlt 
ll.30 Haberler 
22.45 Mii:l.i.k 
13.00 Mllzik: 

kir.l bi'ir neler düı;Eniiyordu? 1 * 
lçten gelen bir arzu ile ba..,"Ulı 16.00 Pttın.m 
ell~rimin arasına aldım. 18 03 Mltuk 2;;.25 Kaparuıı 

- Niçin konuşmuyo"sun di-I ·-· -------------; 
ye sordum. Uzun kirpi.<!erinin 1 y • ,... • t 1 
ıı.rruıını::a ~ biitün P'lrla.klıb L enı ııe ..::rıya 
il~ y_aşr.;=ı ı;&.lerini l'ana ç.. · ı 
vmii: 

1 Orta okul 
yor diye cevap verdi. mecmuası 

- Hatırıma bir şey gel.mi-, 

- Nede,. lıiraz evvfi ııe>;'el:iy- lzr.ıirde çıkan ve bütün yurd I 
·tin.. talebderini derslerine yardımcı , 

- L'vct gm·~ n::ş'e!iyiro. Si- olan orta.ol<ııl ıı.ylık talbe mec
zinle beraber geçirdi~m bütün muarurun 5 :.Oci sayı& ;ok zen
zanıanlarınun hepsini saadet ve gin yu:ı ve resimlerle intişar et
nc~'e ile ya.qadıın. Yaııın.ız<la nu'--<· ':'•ır. 
i' en 'ıayatu:.ıın bütün e'emle -

1 
Adres: lzıırir Kestelli 83-i ııo

rimlen uzak kalıyorum. Fıt.l.at... kak No. 35 bütün talebelere tav
S:uıide 1>urada l!lL!ltu. Elelle- siye ederiz. 

Mücellit beT:1 UOO > > > 
Kola fırçaaı 450 adet > > l 6.30 
1 - MC"Ycut nümuneleri nwcllıince yukarıda eim ve miktarları yazılı 

•b kalem malzeme pazarlıkla satın alıoacakb.r. 
II - Pauırlık hizalarında yazılı gün ve seetterde KabataPa leıvam 

"f'e mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaJtbr. 
nı - Ntlm~er sözü geçen JUbede görülebilir. 
IV - lıteklilertn pazarlık için tayin olunan Pin ft oaatle<de -

edecekleri fi yet tizerlnden 3 7 .5 ıüv<Dme panslle blr:lilde meslı:Or lco-
ıoisyona müreıeaatlan. c2677> 

Beykoz Askeri Sahnalma 
Komisyonundan 

~ ı - 13!MI metre kolanlık ıerit 17 / +/'"1 l(ln1l - 1-4 de -l>lı: ııııse-
tBe ve nömuncsine göre sabn alınacaktır. 

2 - Takarrür edecek fiyat ü7.el'lnden ~ de 11 -.t 
3 - Nümune htt gün komisyooumı=la .-UU. 

..... wı'ltb:ı. 

1 Devlet Demiryollan ilanları 1 
rimle saç;armı okşa<lJm. Yurt ve dünya Muhammen bedeli (l?0.000) lira olaıı 10.000 1ıııa. ç' k> M/41941 

- I<'akat ne var• Pe<'şenbe günü saat 15.30 da ı..p.ı, zarf - ile Anlıı:wada idere bi-. 
- Bugiln sizden aldığım mek- Bu faydalı içtimaiyat mecmu- da satın a!ınaaııctır. 

tııpta hiç İn'.lllmadığım aeı bir aı;ının 4 üncü sayısı çıkmıştır. Bu işe ıırmek ist.,,.enlerin (rl~O) liralık muftldaıt temiaat He ıumu-
haberi öğrendim. Sabahleyin Tavsiye ederiz. nnn tıyin ettıll! vestıı:aıarı ve tekll1lerini _,. eüo - H.80 - Somio-
adadan aynlaca;~mızı yanyor -J Çocuk Eaireeıne KUTUIIl.tıntııı. :ron Reı..t!tine venne}et'j lhmıdır. 
aunuz. Il;ı· daha ei~i görmek ru>,şrettiği mecmuanın yeni sayı- Şartn-.ltt (JOO) lrunlfa Anki"' '" Ho; 1 ; p ,.,_oe'•IDdelDd,. -

sı w.t.ijar etmiştir. Tavsiye ede-
pek ender bir tesadüf.. 

1 
. maktadır. "2'!1&,, 

rız. • ... _.. ....................................................................... . Onu te!l:!lli etmek arzusunı:ı 1 
şidde;~,~u~y::~ıı;;" olsaydık.1 B o R s A 1 1 İstanbul Belediyesi llinlan 
yarın S('nden ayrılmam gene .................. _ _,..,..,.., ... _ _,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.ı 

vazife icabı değilmiydi. 
O, cid..Ii bır doğrulu.şla itiraz 

etti: 1 

- Hayır d~. Evli ol..aydık 

10 Nisan 941 
Açılıı o• 
kapa•ı' 

bel"im için yalnız sizi bekle- Londl:a ı Sterim 
mek, geleceğıniz giiuün heye- Nevyorlc Dolar 
car'1na h=rl!llll1'.ak olacakt:l. ı Cenovre İsviçre !'re 
Şimdi ise vaz.iyetim çvl al'!. ı Atiııa Dr•bmi 0.9175 

- Neden acı? Ben bu kadar 
üzfu.roenize razı üeğilim. : 

- E\•et acı, çünkü, beni si~' 
çok iyi :>.nlanustınız. B.ıra.dan 
ayrıldığınız giiııden itiooı·~r. iıffi. 
kc>:am olacak duygusuz a~a 
o ıztıravlı günleri yaı;ıı.yacağı1'1. 
Razı edt"bilsem. şu kısa. fakat 

Jııl"~drid Pezeta 12.13"l5 
Belgrad Dinar 3.175 
Yokohama Yen ıı.!315 

S•okholnı bviçre !<rot 30.TC5 

ESHAM ve TAHViLAT 

nır.ı il. 
Aao.:dolu dem.ir 

lt.35 

ll'"ltulmaz maıdyi her an canlı la:.y;ol;;u;."".;.;.;&O;.:;peş;::;.in;.;..,2;;2;;..35;;;. __ ;Z2;;;·;15~j 
olarak görchilnıem için kı~n ... , 1 

d_" aıl~~-' kcıimayı •. tcr~ih e<le-!' 
nn.. ._,ı?ınle gezdıgıro.. oturdu . 
ğı!m 1 dolnştığ1m hf'!' yt'ri ım .. 
raplı ;ı:,:nanlarım.-1.ıı. görmı:k. da
ima r.ıarcraaun szhn~i j~eri
siıı•le y~ :;.a!nak , belki beni te;;e!li 
e<kbilirdi. 1 

E,·ct Sacir!r, ne ı;öyl~se hal<.

ZAYİ 
Fen Fakültesi I". K. B. Tıp 

zi:im,...,.,indcıı:ı i020 nwn.ıı.ralı hü. 
viy~t çiUd:ınımı kaybettim. Ye
ru~inı çıkaracağımdan eskiııinm 
kıymeti yoktur. 

F. K. B. Tıp 
..t bidi,. Tolıay 

Tabmln 
bede il 

ilk 
teminat 

87li.OO 16.62 İtfaiyeye ait motörlO vesait için 1t _. t ·k.al9a mo
tör !lujf!d. 

He.00 48.45 İtfa.iye BoğaziÇi motörü ic.in M=·cM 1 aclıet pc:: &SDr 

ve 2 adet p.!t. 
166.45 12.0 Karaağaç müessesatı için ahnacak lı:ırtall1 le'Ommı. 

Tal•min bedel!.;, ile ilk teminat tl>İktarwı ;yulı:arıda ,....ıı ieloor ıı:rn 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamelen Zabıt ve Vt:orneiti ltft1d6r .. 

lllJlü lı:aleminde görülebilir. thole 14/41941 pasartell cQr>ö - ı• de Daimi '[ 
encümende yapılacoktır. Talıplerin lllı:. teminat malt:lıuz v<1711 ->plan ..,. 
194.1 yılına ait Ticaret Oda6ı vesikalarlle ibıaJıe pmu. m~ ..-.. chıinı1 1 

encumende bulunmaları. (15lt) 

Beykoz A.ııkeri Sabnalma 
Komisyonundan 

7 00 Adet 1 X 211 X 400 11.:ıeQ 

100 > 8 x 12 x 400 7,880 
200 > 6X&X400 2.880 

5 ton ondelel! dukJu> UÇ 

3 M. 
8 lıl. 

3 lif. 

ı - Yukarıda milr.tarı ve ~·adı YtWb ~ 90 --
-t 14 de pazarlılı: IUft'tlle satın abnıu:aktır. 

ıeı.,ı111G 

2 - Taka mir edecek fiyat llıerinden ~ 11 ~ akQesi, alıMM!ctır. 

3 - E111111t ve şerait her gün mez~ ır.-n.,or.W aörölebWr. C-l 

-D-
MAND' ş.aı&TLAB 

1 - Y•~ .e dom - O•lm-9*;, 
2 - F.ıı U liH 10 1.1llııCU Jlllllfa N) ' 1 - Ju J c 1IMIMft1 f1lill 

bir mKtepte tahsil ııörmöıı obnalı:: 
a - Halm .......ı bir claiTede , ı ı • "" ;.. iallldl< için mu..,.' 

tat almıf - ve adli itilNırile k -- - edileoeti .sıl'' ...... 
~ -, - m -

llVBAC.&AT ŞP!KIJ 
Yubrıdftl -- ıı.iL bulııııeıı taliplerin, apjıda yazılı wİ<' 

ı..ı.... bir - ile .., ~ >O ~ 18'1 tadbİlle lı:adar MalQ'e '/r 
kaleüne cııııııı Eaı!Ab ctiıadeı+-+1M!iı. 

l - Nüfns hüviyet ?tlni<aa1 culı ~ ~ ve,r• -' lıl' 
ms; a wWIMak mseıU> 

2 - a kıt'a totxıtıaı caıtı bu(uk -..z eb'o-

a - Jıklı::tep - Yey& ~esi culı - ~ --4 - M~ette bulımmut -., tudllr.!i oi<ll - _.ı.uı bd' 
lımdı.ıtlı __,.;,,.etı..r ıçln ayrı anı v~ar· 

i - Slhl>I durumunun köylerde ve her ilı:llmde vazife ıı-na el<"' 
rldl. olduiu.na dair bir hükiımet ~· ~ doktorlutu raporu. 

8 - C. Möddeıumumllli!nde mabldkml;reti olmadığına dair v~ 
CWida :r.lriı>e müddelwnusullik,,,. tudllcli -..ı.aı verilınesi kilidi<·' 

T - Hösnilhel kilıdı; 

• - Aaerllk v- --~ ·-. .. - .,.rıl" 
' 1 > 

t - '1'Mip ohm phıs resmi bir dairede mıı.tal>dem ise, ayrılın•' 
amda mmmr olıınoıdıPuı deit- vesika ctalebe ...ıtt.ıallilr. l.ltlda va mat' 
butu. ".-tk"zmı O daire wsıtaa ile ~esi hallnde &J'TJQ rnU"' 

Yafaltat:. 13"e mabal yoktur.> 
10 - Ataıı<la yazılı fe]<ılde taahhütname; cbu taalıhl!tnamcde-' 

JDQl...eı.ı.ı kefilin reoml dairelerden veyahut u.c..ı, meli v<·:ra sınai mil" 
- müstahdem obn .. ı ,arttır>: 
NOT: Bu ke!aleblafM' noterce resen tanzilrı olunacald:a.r. 

-IV
'l'AAHlltJ'rNAME 

Mall7e Velı:Aletlnce toprak leni taı1ınata.-u. t.lbllı:! ıçm tefld' 
edilecelı: komisyonlarda istihdam edilmek üzen, fen memuru olar"ı 
yet;fl±ri]ıııek için bir vazifeye ta,;n edil«ek Uıllm ve sloj ma-4' 
ile tapu ve ltadaotro mı mclr.tebiııde talim ..., -iltm aeticesinde ır<' 
mekteptea msun olamaz "",..ıwt sıekteptıen mezun olduktan SOol" 
beş sene müdd•tle hizmet ifa etmez ~yahut istilıdw edildititim ,,.u.
den istila eder veya idare hizmetimden ınemnua olmıyaralı: _.,,,. 
ıı1ha7et verirse hem cez.ı şart ve !>em de tamı!n mahl;ıoetinde oım8" 
ıız-. yedi yin elli lira ödeJnetı; ..., bunan için baidcmda da.a Ilı.,,... 
sine ft ilAm istthsallne lüzum obnadan bu taahhü-tııamenin icraya vaı'1 
yeyahut bu;lnoederı Mac:alım nna bu alacapndan detaten takas .,, 
mabaıbu, •e yine bu laahhütnıımedeu mütevellit her baaci bir !hUJAI 
I~ - lkataeotne liizwn hasıl olursa bu ta•amn Aalcara awıhl<•' 
....-ınee ~etini kabul va laallb6t edıyorum. 

Adres: 
- hlhiyet Y......,.,daki lrilviyeU; 
......... Din cezai ııort olarak taahbQt ettıtl yedi ,.a. elli lira.1' 

kadar 07ftl prtlarla ml!"-lsil lı:efll olarak kefalet ederim. 

Xefilln meelek •• adretıl: 
NOtu. bttvt,...ı "8ral<MUldald bü~ 

lı idi. C:ünki;: onu hem ihmal e- r 
cırn 3: .. ~11 de ~n:ay:ımamış bir ''Yen'ı 
erke2ın malı ıdt. Sabahın 11 

ilan fiyatları 

-V-
' 1 İstanbul l.8Yazım amlrliği samaıma koınlsyanımdaıı 1 ınıı!:11"" ~0~!'!"'1ır°'. ~~~~ ::kı:ı!:=u:ı;:1 ::'. 
1 

! lup iiYekat derecelerine Ye teadül kanunu eoadanna göre 100 - 150 Bi~ aniık si:kıit a.n sonra 
Sacide: 

- Ne vazık ki sizin ayrıtııa.
nııı t..kibPn biz de k.şlı!,(ı\ gi
d •ceğiı<. H~ pizd~n. hem de bu ' 
rnuhl~tcn ayrılacağım için. bir 
kat dıı.lıa betbahtlık hissediyo- I 
rum. 

Kr. 

lk~lık lll!llrtu olanlı: '750 
Birınci ~ -Hmi 500 
llilllci " .. 350 

H2.yat.ından derin bir kinle .q. DördiiJlcli H 100 !diyet cılen Sacide, ha kilraten " 

u çüncll. " .. soo 

sa:ul<'tten payını al:-.m-ımı~. kal- R<ışincİ " " '76 
bi ihtiraela dolu bir kadındı. •.:A:.:.;lt;;,ın;;,,cı;;;. ... ...;:";... ... ...;•:;,•..,_.;50;.;;....ıı 

Onu tcs~lli ettnek ic;i:ı ne ııöy- 1 '' 
les~m bir fayda ter.ıin etn::iyor-i Sahibi: A. Cemalettin ••••teiho 
du, K<Llhini yakan elemden göz Neşriyet Müclürü: .....,it Çetin. 

l<>riylc şikayet ediyor, hıçlnra 
hıçkıra ağlıyordu. 

Ba1Mldı6ı yer: (H. llekir GUraoyhr ve 
A. Cemahttttn 8araço§lu matbaa••) 

Genr kadının bu esrarlı ge<:e-; •---......... -_..,_!!__"!"""!_"!_"'!_!""'_""!~ 
de kolla·ınım al'3J'ında a.'k i';in 1 kimb;lir hangi eğlentide vakit ge 
dök•liğü gi'z yaşları, büliın iti- ç;riyordu. Daima aldatılan ve 
dafrni sarroyor, bir tarafları da ihmal edil.eıı bu kadının macera 
onun kalbinde uyııyan aşkın hakkı idi. 
sükutu tarafımdan ihlal edildiği Ccy!An kadar çevik olan Sa
için df"ı-in bir acı ib kalbim BiZ.. ci<le, o an bir hasta kadar dcr
lıyor, lu. 1 mansız, di!.lgın, ağır adımlarla 

Sevgi v.. ızt:lra?)la kanşık bir yürüyordu. 
arzıı ile oou göğsüme ba;;tını., Otur:lıığu köşkün kapısına 
Dudaklarım onun alevli dudakla yakla.ııtığııııız :r.aman güçlükle 
rm:ı ,!okundu. Bin hır ihtirasın' dudaklarından şu kelimeler 00-
feveranı il~ k:ı.lbi bir kuş gibi kül<iti: 
cı rpınıyordu. Hatırla vrunadı~ım 1 
b'.- buhranla dRJnarlarundaki 1 
bülün kanını yıı.nıyordu. 

Beşeriyet hayatının mizamoz 
k;udckri, iıısafsız hükümlerile 
daima Paadetin ufkuna, k8.I'a ı 
bir bulut gibi seri!iyur. 

Aynlıı;ıımmn, bu kadar acı o
lamğmı düşünseydim, alışmış 1 

bulunduğu hayalın sükfıtunu 

1 
hcnmarnak içın tesadufle çok 
ciddi davranır, cazibcsir.e bU
tlin laham:rıü;üınle rnul:avf"mct l 
Pd~rek ara.ıruula bir gl:.ıl'I ına
eer -smın do~ sebe;,J ol
maedım. 

Vakit o1.JW<çıı. ilerle.mi~li. 
Giic!ül:le dindirebildii'im gö?. 

y~ lar1nian S'>n..~. Sacid..'.? bir 
ha '..adan farksızdı. Bir çocuk 
gibı onu ckşıyarak: 

- F;Jbiaeoiz ınce. usumeniz.. 
den k ııkuyorum .. Dönelim. 

, ~:,ı'! gilç ı;ıidebildığim b;r 
sesle: 

- - B<X! f"Ve değil mi? diye ce
vap vcr.ii. 

Diisilnuüm • 
Evet. ~altlı idi. Çllnldi. koca

sı her zamanki gibi genP bir işi ı 
bahane ederek bu akşam da 

- Sizi yaşadıkça unutınıy& -
caıhm. claima ~muza hürmet 
edeceğim. 
Ateş gibi yanan elini avucu

mım içeris'.ne bir an bıraktı; bu 
pek kısa zaman neler düşün -
müştü? 

Sızlay2n kalbimle: 
- Ü~übne>fo, sizi temin ed&- · 

rir.ı ki bır an olsun maziyi unut
mıyaca.ğırı1 .. 

Av•ırtc:ıda dııran P!ini dudak
larıma ~ötürdüın. Iztırnpla öp
tüın. \'irdanım sızlıv•>rdu. Bu 
gen~ k2dının kar,;fıl"•la mücrim 
diın. Onun kalbini yaro h'·an I 
bi• donjna.ndan farkım ne idi? . 

A" nltlık. Racidc ağır ağır köş 
küıı ·kapısııın yü-iiyordu. Göz.. 
lcrirnlc onu k:.pıda:1 keriyc IP
rincıye lrad'lr l&.l< ip ettim. So
nu hicrnn <loğl1ra.n gö:uiil ma.ce
ı'al~,·ı, vi cıld.:' a-:abı v~rmekten 
ba.~lrn neye yarar? 

Av~klannı mü~ktllatla beni 
ruı-1 ı ttrn nrnk!astınrk!'n te
sacıı 1 r;· .ı do;;,ırduğu ve benim 
nıılanııy'lca,'tım bu maceranın 
son 'I i bitmiş ve hicranla 
1'€rJc-ı k..pnnmışt.ı. 

Sirkeci ı.taay.-nda ell.i bin ton eşya talmıü •e taı.liye etııı•c · tir, !in ~ üettt verilecektir. •1638> c2211> 
MUteabhlt nam"" besabına pazarbkla eDl1- 14/4/941 P&2&1'*'1 gllni!'Iİll•••••••••••••••••••••••••-~! 
mat 15 de Tophanede lal Lv. &mn-lllJ satınalma loamiqonımdıl yapılacalt. 
tır. Tahmin bedeli beher tonu :12 lruruş illı: ı 1 wtı 1200 liradır. Talip- f 
!erin belli vakitte Jto!Jlhıyoı:ıa lelmeleri. (1056 - 1771) 

• • • 
Atagıda yauh bakır icaplar pazarbltJa - ..--. 1baıesi 1414/ 

Ml Pazartesi ıtımı saat 14 de Tophanede bt. ı... ""1rllil abnalma lııc>. 
ıaisyonunda yapılacaktır. Her lı:aleml ayrı ayrı taliplere verllelıOleceii ıtlb! 

!>er kalemin müctann<!an daha aı Ye parti paril de muhtelit tallpiere ihale 
edilebilir. ı.tektilerin !>elli ••-· -,ono ,....eleıi. (MiM • 2"n8) 

Cinsi 

Böy(ik bakır kazan, 
Küçük bakır k~ 
Karavana. 
Kapaklı bakrao;. 
Kevgir. 
Yol ta...w. 

500 
too 

10,000 
10,000 

1,000 
1,000 

••• 

42,000 
11,000 
I0,000 
ll0,000 
1,000 
',OOQ 

Dk teminatı 
Lira 

1150 
1350 
1750 
1250 
m 
laı,IO 

Erenköy kız Lisesi 
Direktörlüğünden 

Fosseptik inşası açık eksiltme ilaıı• 
18/4/941 tarihine -ü1 eden cuma ı;unü aaat 15 de tstanbul B•tıl 

hı • IOWtlAl caddesinde Karlaman mapası kal"fısındaki liseler m~~ 
ji biJıasu>.da elrsiltme komisyonu odasında ihalesi yapılmak üzere 1498 "-' 
82 lı:W'tll ~ bedelli Ererıltöy !az lileoi.nde yııpMacak olan Foeaeptll< iı>I"' 
aÇllı: elı:.ıltmeye konulmuştur. 

Mtılı:a9eie ekrutme bayındırl.ılı: illeri genel hususi ve fenni ııartn~ 
ri proje lı:etılf bülbMı ile bwıa mütaterr; diler ..,,.ak resmi tatıl ~ 
rinden ınaada her gün sabah saat U daa akfam - 17 ye kadar Göz'" 
deki Fzenköy kız li•e'1itıde &örülebilır. 

Mu"8kkat teminat 113 liradır. 
lalekllle<in en az bir taahhütte 1000 llrahk bu ile ben,... it ysıP' 

1anna dair idarelerinden alnu§ oldukları resmi vesikalara istinaden ~ 
tanbul vl!Ayetine ınünıcaaU• elurlltme tarihinden •tatil günlen hariç> üç ';. 
9"el alınrnıf ehliyet ve 194! yılına ait Ticaret Odaaı veellı:aları ile 2411() _,., 
yılı kanunuıı tarita tına uygun olası hülı:6metı;e tayin edilen bankaJBI".'., 
abnmıj teminat mektubu veyahut maJiye vezne makbuzu ile muayyen J.,.. 
ve saatinde mezkOr binada toplanacakolan konll.yona gelmeleri UAn ollJJl11' 

(2625) 

38 kalem. y- söndO""- ınehemeeı ah-. Bu mıın-e bir-., 
tekliye verilebüecetı &ibi •7M ayrı taliplere ele ıı..ıe edilebilir. Maı.eme 
cm. ve m.ilı:tar listeli lı:omlıryonda görü111r. Tııllplerin evsaf, katal<rf ve .,. 
rl!mesi lmklru olanlann da n!lmunelerinl ve fiyat tekli1 melı:tuplarını 
U/4/941 s;ılı gQnü oall'I 16 :ra kadarTophanede L•. bıirlıti - alma ı.... 
ıı:ıl5yonuna Yermeierl. (!!MiS - 21151) 1 

• • • 
6306 ton buidaY kırdınlacaktır. Pazarlıkla eblltmesi 16/4/941 aalı ıu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·: 

ııll saat 14 de Tophanede lst. Lv. lmirlltı oatm olma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin ~ 31.013 lira 32kuruş ilk teminatı 2325 lira 4Cl lı:W'U§
tur. Taliplerin belli vakitte lı:cmlıryona gelmeleri. Şıırtmımeei -.ıiqonda 

1 

ıı:ör1llör, (1082 • 2860) 

• •• 
5000 kilo motorin yağı almacaJtUr. Pazarlıkla ebiltmeoı 16/4/IKI çar

p:mtnı günü saat 15 de Tophanede Lv. lmlrliği satm alma 1ı:om;,,yO:.un<1a 
yapılPcaktır. Tahmin bedeli 650 lira lı:atı teminatı 97 lira 50 laauştur. Ta

liplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. Şeraiti lı:.oıni.ly-Onda 16cillilr, 1 

(106-0 - 2848) 

• • • 
150 ton Javemarin kömürü alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16/4/19411 

ç.arşan1ba günü saat 15.30 da Tophanede Lv. dmirliğ1 sAtın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2400 lira kat1 temin;:ıtı 360 liradır Ta. 
Uplerin t>el:i vakitte komisyona ıelmeleri Evsaf ve prt.names:i komisyonda'. 
görülür. ( 1061 • 2849) ı 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan 

Miktarı Cinai 

6042 Met. Beya.ı amerikan bezi 
50 > > şerit 

150 > Sıyah şertt 

6615 > Kırmtz.ı amerikan be%i 
1712 Bobi• Beyaz iplik 

1 - Yuk.-ında cine ve miktarı yazılı be' kal~ malı.eme 23/4/fJ4l 
carşamba günü saat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır, 

2 - Buna ait nümuncsi her itin komi!yonda g6rülebilir. 
S - Takarrür eden f.iyat üzerinden ~ de 15 tem.inat plınacaktır. 

(2845) 

1 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kıu-uluJ tarihi: 1888. - Se~: 100.000.000 Tilrlı: Jiraaı. Şube ., 

Ajan. adedi: 26e 

Ztrat ve Tkarf her nevi b•Aka muamelelerl, 

Para blrlktlrtınlere 28800 llra ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarnu: hesablarında eJı 
aı; 50 ııra.c;.ı bulunanlara senede 4 defa tekilerek kur'a ile aşağıdıtlÔ 
plAna göre ik.rnnt i) "? dağı~Q.Ca!t.br: 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lira ,, 100 aded 60 Uralık 6.000 LJ"' 
4 » 600 » 2.000 » 120 » 40 • 4.800 I 

~ : ~= : ~;: : Jl 1&0 • 20 » a.200 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki -•\ar bir sone içinde 50 liradan .,.P 
düşmlyenlett ll<Tamlye çıktığı takdirde % 20 fozlasiyle verilecektir• 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 H:ızira.ıı, 11 EY· 
ifil ve 11 Birincikanun t.arilılerinde çekilecektir. 

I 

... -.. 


